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Proactieve oplossingen die uw 
bedrijf in beweging houden

Amersfoort  |  Rotterdam  |  T +31 (0)33 453 50 30

Het Priority Response-programma van AREPA is ontworpen om 
bedrijven te ondersteunen vóór- en nadat zich een calamiteit voordoet.
Ons programma is op maat gemaakt om een totaal herstel te 
garanderen. Dit doen wij door middel van innovatieve oplossingen die 
de apparatuur uiteindelijk volledig herstellen, terwijl de 
bedrijfsonderbreking tot een minimum wordt beperkt. Door deel te 
nemen aan ons programma, neemt u de gepaste 
voorzorgsmaatregelen en heeft u een calamiteitenplan voor als er zich 
een calamiteit voordoet.

Voor meer informatie over het Priority Response Program van AREPA, 
stuur een e-mail naar arepa@arepa.nl of bezoek onze website op 
www.arepa.nl.
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EEN BRUG
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DUURZAAM
AFHANDELEN VAN WATERSCHADE

Wateroverlast kan voor enorme schade zorgen. Maar veel 

van deze schade kan beperkt worden door tijdig de hulp 

van Trition Droogtechniek in te schakelen. Met onze 

droogtechnieken zetten we in op het beredderen van de 

inboedel en opstal. Door het professioneel drogen van 

vloerafwerkingen zoals tapijt en parket voorkom je dat 

deze vervangen dienen te worden. Zo gaan we met zijn 

allen duurzamer om met onze materialen.

Meer informatie: Trition.nl/schademagazine

Diensten van Corocor:

➥ Salvage na calamiteiten

➥  Projectcoördinatie

➥  Droging (vriesdrogen archieven, vacuümdrogen, ruimtedroging, ontvochtigen) na waterschade

➥  Industriële en maritieme reinging

➥  Brand- en roetreiniging (ESD gecontroleerde ruimten aanwezig)

➥  Data Recovery en Erasure

➥  Preventief en Maintenance

➥  NEN 1010 en 3140 keuringen

➥  Ontgeuring

➥  Chlorideneerslag metingen / zuurmetingen

➥  Vochtmetingen / RVS metingen

Hulp nodig

bij brand- en

waterschade?

Bel Corocor!
0800 267 6 267

Het reinigen en reconditioneren van elektrische, 

elektronische en mechanische apparatuur na brand-, 

water-, chemische schade en productievervuiling

U kunt bij ons 

365 dagen 

per jaar en 

24 uur per dag

terecht!

Hoofdkantoor: Hermes 4 | 8448 CK Heerenveen | T: +31(0)513 767283 |  info@corocor.nl | www.corocor.nl

Nevenvestiging: Heemskesweg 4A | 9936 HG Delfzijl | T: +31(0)596 792004 |  F: +31 (0)513 767284 | M: +31(0)6 50122336 | info@corocor.nl |www.corocor.nl

PARTIJGOEDEREN 
met brand- of waterschade?

Al meer dan 70 jaar specialiseert Timco Trading zich in het opkopen en verkopen 
van partijgoederen. Door onze interesse in vrijwel alle producten op het gebied 
van food en non food weten reeds vele relaties Timco te vinden.

 Beste prijs
 Ontzorging door financiële zekerheid
 Binnen 24 uur gehele logistieke afhandeling

Maak kennis met een gepassioneerd bedrijf.
Maak kennis met een innovatieve handelspartner.
Maak kennis met Timco Trading.

Geen probleem, wij lossen het voor u op!

Dé Meerwaarde bij schades en faillissementen! 

Timco Trading B.V.
Petunialaan 4
5582 HA Aalst-Waalre 
Nederland

t.  +31(0)40-2213433
m. +31(0)6-53404947
e. info@timcotrading.nl
i.  https://timcotrading.nldé meerwaarde bij schades en faillissementen
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Leren. Dat doe ik. Iedere dag weer. Inmiddels niet meer in de col-
legebanken maar ‘on the job’ door veel te lezen, met anderen te 
praten en goed te luisteren. En af en toe gooi ik er een training 
in, want mede dankzij alle nieuwe technologische toepassingen 
is het communicatievak al jaren erg in ontwikkeling, waardoor 
ook ik genoodzaakt ben te blijven leren. Kijk maar eens naar alle 
mogelijkheden die artificial intelligence ons biedt. AI-tools kun-
nen veel gemak en tijdwinst opleveren. Denk alleen al aan de 
mogelijkheid om met behulp van artificial intelligence een tekst 
in elkaar te sleutelen. Uiteraard heb ik dat geprobeerd, maar ben 
er snel van teruggekomen. Die tools bieden gemak, maar komen 
bij lange na niet in de buurt van wat de mens kan. 

Bard en ChatGPT zijn van die superslimme AI-tools die teksten 
kunnen schrijven. Hoewel je er al best veel mee kan hebben de 
tools echter hun beperkingen. Zo zijn de teksten van ChatGPT 
niet altijd even logisch. Je moet ze bovendien goed nalezen en 
aanvullen, want het gebeurt regelmatig dat de robot er net even 
naast zit. Of nou ja, ‘net even’? Gisteren nog heeft Google op de 
beurs van Wall Street een verlies van ca. 10 miljard dollar gele-
den vanwege een foutief antwoord dat Bard had gegeven op 
een vraag over de Webb ruimtetelescoop.

Een onderwerp echt uitdiepen lukt robots ook nog niet, en ge-
voel in een tekst brengen al helemaal niet. Helaas, want dat is 
precies wat de mens wél kan. Misschien niet iedereen, maar ik 
blijkbaar wel. Toen mijn allereerste opdrachtgever aangaf zijn re-
clamebureau eruit te gooien, omdat hij alleen nog maar met mij 
wilde werken was ik redelijk in shock. Hij had echter een reden 
om voor mij – de eenpitter – te kiezen. Volgens hem was ik flexi-
beler, empathischer en betaalbaarder dan de reclamemensen 
met wie hij tot op dat moment had gewerkt. Maar eigenlijk vond 
hij dat nog niet eens het allerbelangrijkste. Weet je wat wel? De 
‘kippenvel-factor’, zoals hij het noemde. Hij kreeg kippenvel van 
de teksten die ik schreef omdat daar echt gevoel uit sprak. 

Laat ik nou nog geen enkele tekst van een AI-robot tegengeko-
men zijn waar gevoel uit spreekt. Ja, de robot is heel vriendelijk. 
De teksten zijn keurig. Maar of die teksten de lezer kippenvel 
kunnen bezorgen? Ik betwijfel het. Ook ChatGPT heeft nog veel 
te leren.
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PERSONENSCHADE | HERSTELDESKUNDIGENDoor Rosalie de Groot en Cindy van der Helm
Fotografie: Arenda Oomen

Tensiz slaat de brug tussen alle betrokkenen

Hersteldeskundigen 
met een holistische 

benadering
Na een ongeval wordt het leven van gedupeerden vaak compleet op zijn kop gezet. Zij kunnen 
bijvoorbeeld niet meer naar hun werk of hebben gezondheidsproblemen opgelopen. Hoe zij hun leven 
weer op de rails krijgen? Soms lukt dat niet alleen. De herstelgerichte dienstverleners van Tensiz staan 
klaar om gedupeerden steun en begeleiding te bieden in het letselschadetraject. Zij helpen hen met het 
terugkrijgen van hun zelfredzaamheid en bieden hen nieuw perspectief na een ongeval.

Tensiz is een interventiespecialist op het vlak van re-integratie, 

arbeidsdeskundig advies en herstelcoaching van medewerkers 

en ongevalsslachtoffers met een bi-culturele achtergrond. Ten-

siz biedt cliënten ondersteuning in het letselschadetraject en 

vliegt het herstel op een holistische wijze aan. Zo wordt er niet 

alleen gekeken naar de manier waarop een gedupeerde zo snel 

mogelijk weer aan het werk kan, maar ook naar diens fysieke en 

mentale gezondheid. Özlem Adsiz en Naziha Oumansour zijn 

beiden vanaf de oprichting van het bedrijf in 2021 werkzaam 

als hersteldeskundige bij Tensiz. Onlangs haalden zij met goed 

gevolg de opleiding van het NIVRE en werden zij ingeschreven 

in het Register Herstelgerichte Dienstverleners van het NIVRE. 

Zij mogen nu met trots de beschermde titel NIVRE-rd voeren. 

Ultieme kwaliteitswaarborg
“Wij zien dit als de ultieme kwaliteitswaarborg, want zo weet 

eenieder dat het niveau van onze dienstverlening op peil is”, 

aldus Özlem. “Als NIVRE-rd moet je namelijk niet alleen vol-

doen aan zware eisen van opleiding en ervaring, je moet je ook 

onderwerpen aan het Tuchtrecht. Doet een NIVRE-rd iets wat 

niet geoorloofd is, dan heeft dat consequenties. Iedere andere 

herstelcoach die niet is ingeschreven bij het NIVRE heeft min 

of meer vrij spel, want er is geen enkele andere instantie die 

toeziet op de kwaliteit van dienstverlening van herstelcoaches. 

Daarnaast verzekert het NIVRE de markt ervan dat de verplichte 

opleidingen voldoen aan de hoogst mogelijke eisen die maar 

aan opleidingen gesteld kunnen worden. Het vak is nog relatief 

onbekend en helaas weet lang niet iedereen wat je kan berei-

ken met de inzet van een herstelcoach. Door de titel te voe-

ren hopen we meer naamsbekendheid te genereren voor het  

NIVRE in het algemeen en ons vak in het bijzonder. Het is ge-

woon zonde dat ons vak nog niet bij iedere verzekeraar of scha-

de-expert bekend is, want daardoor lopen veel gedupeerden 

gerichte hulp mis. Als herstelcoach kan je zo veel betekenen 

voor gedupeerden. Het NIVRE is gelukkig al 30 jaar actief, tim-

mert hard aan de weg en is inmiddels een gerespecteerde or-

ganisatie binnen de verzekeringsbranche. We merken dat het 

als kwaliteitsinstituut wordt gezien en dat heeft ook merkbaar 

effect op ons imago.”

De holistische Tensiz-aanpak
Tensiz onderscheidt zich op verschillende vlakken van an-

dere herstelgerichte dienstverleners. Niet alleen de specifieke 

doelgroep van Tensiz is uniek, ook de holistische benadering 

vind je nergens anders. Naziha: “We passen herstelgerichte 

dienst verlening toe in de breedste zin van het woord. We zijn 

niet alleen coach, maar ook arbeidsdeskundige en soms zelfs 

maatschappelijk werker. Doordat wij meerdere rollen kunnen 

vervullen heeft het slachtoffer maar één aanspreekpunt. We 

zetten gedurende het proces meerdere petten op, zodat we de 

cliënt zoveel mogelijk kunnen ontlasten. Niet iedereen denkt 

op die manier over ons vak, maar volgens mij is de holistische 

aanpak juist een heel positieve ontwikkeling. Wij kijken heel 

zorgvuldig wat onze cliënten nodig hebben en proberen waar 

mogelijk te ondersteunen, op welk vlak dan ook.”

UITEINDELIJK WILLEN WE 
ALLEN HETZELFDE: EEN 

DEUGDELIJK 
LETSELSCHADETRAJECT

Özlem Adsiz (m.) en Naziha Oumansour (r.) zijn beiden vanaf de oprichting van het bedrijf in 2021 werkzaam als hersteldeskundige bij Tensiz en beiden als herstel-
coach ingeschreven in het Register Herstelgerichte Dienstverleners van het NIVRE. Hersteldeskundige Agnieszka Zimny (l.) pakt de Poolse dossiers op.

“Als een gedupeerde bij ons terechtkomt dan hebben we eerst 

een uitgebreid intakegesprek”, voegt Özlem toe. “De hulpvra-

gen die wij binnenkrijgen zijn vaak gestandaardiseerd en mis-

sen doorgaans de (latente) behoefte van het slachtoffer. Door 

een zorgvuldige inventarisatie proberen wij tot de kern te ko-

men. Hier geldt ook immers: ‘een goed begin is het halve werk’. 

Vervolgens stellen wij, met goedkeuring van het slachtoffer, 

interventies voor en in samenspraak met de betrokken partijen 

besluiten we hoe het vervolgtraject eruit gaat zien. Gelukkig 

hebben we in het verleden laten zien dat onze werkwijze heel 

effectief is waardoor gedupeerden sneller herstellen en krijgen 

we steeds vaker het vertrouwen van verzekeraars en belangen-

behartigers. Het kan een uitdaging zijn om de belangen van 

de cliënt, de belangenbehartiger en de verzekeraar bij elkaar te 

brengen, maar uiteindelijk willen we allen hetzelfde: een deug-

delijk letselschadetraject. Daarom proberen wij partijen dichter 

bij elkaar te brengen en als team samen te werken. Als je goed 

contact met elkaar hebt kom je sneller samen tot een oplos-

sing. En met een goede oplossing kunnen we ontzettend veel 

betekenen voor gedupeerden.”

Schakelen tussen disciplines
De holistische benadering betekent voor Tensiz niet alleen 

verder kijken dan de opdracht, maar ook schakelen tussen dis-

ciplines. Özlem: “Als een cliënt de zelfredzaamheid echt kwijt 

is dan is diegene enorm afhankelijk van ons. Van ons wordt 

dan verwacht dat we alle problemen die door de schade zijn 

ontstaan oplossen. De hulp die wij bieden gaat daarom verder 

dan alleen herstelcoaching. We werken ook aan re-integratie 

en bieden verzuimbegeleiding. We doen ons uiterste best om 

cliënten te ondersteunen en zetten alle specialisten die wij in 

huis hebben in. Denk daarbij aan arbeidsdeskundigen, psy-

chotherapeuten, coaches en mediators. Daarnaast hebben wij 

een groot netwerk van externe specialisten die we snel kun-

nen inschakelen. Uiteraard is daarbij leidend dat er een match 

is tussen slachtoffer en specialist. Indien nodig begeleiden we 

het hele proces en overleggen met specialisten, belangen-

behartigers en verzekeraars om de cliënt zoveel mogelijk werk 

uit handen te nemen. Gedurende het hele traject houden wij 
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het overzicht over alle lopende zaken en zorgen ervoor dat de 

vaart erin blijft. Letselschadetrajecten kunnen soms eindeloos 

lang duren en dat is voor gedupeerden heel vervelend. Wij zor-

gen dat het proces nooit stil komt te liggen en dat cliënten hun 

leven zo snel mogelijk weer kunnen oppakken. Wil een cliënt 

ons ‘s avonds of in het weekend zien, dan gaan we langs. 

Wij kennen geen openingstijden, want we zijn van mening dat 

herstel geen kantooruren kent. Als wij niet ook buiten kantoor-

uren bereikbaar waren, zou dat het vertrouwen dat gedupeer-

den in ons hebben schaden.” Het werk is bij Tensiz duidelijk 

geen lopende band werk. Het komt uit hun hart.

Culturele sensitiviteit
De doelgroep van Tensiz maakt het bedrijf uniek in de markt. 

Alle hersteldeskundigen hebben een niet-Nederlandse af-

komst en helpen voornamelijk cliënten met dezelfde culturele 

achtergrond. Zo helpt Naziha, die zelf een Marokkaanse ach-

tergrond heeft, vooral Marokkaanse en Arabische gedupeer-

den, terwijl Özlem met haar Turkse achtergrond vooral Turkse 

en Bulgaarse cliënten ondersteuning biedt. Hierbij speelt niet 

alleen de kennis van de cultuur, maar ook van de taal een be-

langrijke rol. De hulpverleners van Tensiz beheersen naast 

Arabisch en Turks ook Bulgaars, Pools, Berbers en Surinaams 

en maken hun dienstverlening daarmee toegankelijk voor ge-

dupeerden die niet goed Nederlands spreken. Özlem: “Naziha 

en ik hebben veel ervaring met de Nederlandse werkwijze en 

kennen de Nederlandse cultuur goed. Daarnaast hebben we 

ook onze eigen bi-culturele achtergrond. Daar hebben we bij 

ons werk veel aan, omdat we cultuurverschillen goed kunnen 

aanvoelen, snappen hoe de Nederlandse wet- en regelgeving 

en werkwijze in elkaar steken en de nodige vertaalslagen kun-

nen maken. Cliënten voelen zich bovendien vaak snel op hun 

gemak bij ons; het delen van een cultuur schept een band. Van 

een Nederlandse professional nemen gedupeerden met een 

migratieachtergrond minder snel iets aan. Vaak zien we ook 

dat Nederlandse professionals niet alles durven zeggen, om-

dat ze bang zijn dat hun woorden verkeerd worden opgevat. 

Wij kunnen veel meer zeggen, omdat cliënten weten dat wij 

nooit racistische of denigrerende intenties hebben. Dankzij dat 

wederzijdse respect en vertrouwen kan ik veel betekenen voor 

mijn cliënten.”

Duidelijke communicatie
Naziha: “Ons hele team heeft een erg cultuur sensitieve hou-

ding. We begrijpen goed dat cultuur sterk verbonden is met 

je identiteit en proberen daar altijd rekening mee te houden. 

Soms ontstaan er misverstanden door cultuurverschillen tus-

sen de belangenbehartiger of verzekeraar en de cliënt. Wij 

proberen dan te bemiddelen en de intenties als het ware te 

vertalen. Duidelijke communicatie is heel belangrijk, want het 

is noodzakelijk dat een cliënt begrijpt waarom een belangen-

behartiger bepaalde vragen stelt of waarom het soms lang 

duurt voordat er geld uitgekeerd wordt. Als er wederzijds be-

grip is dan loopt het proces veel soepeler en prettiger, en soms 

is daar een beetje bemiddeling voor nodig. Daar kunnen wij 

goed bij helpen.” 

ons werk”, legt Naziha uit. “Als je echt naar elkaar luistert en als 

je je probeert te verplaatsen in de ervaring van de ander kan je 

samen heel ver komen.”

Intensieve vorm van begeleiding
Voor slachtoffers van een ongeval kan het herstelproces zwaar 

zijn. Gedupeerden raken vaak hun zelfredzaamheid hele-

maal kwijt. Daarom streeft Tensiz naar een intensieve vorm 

van begeleiding. Door frequent contact te hebben wordt een 

vertrouwens band met de gedupeerde opgebouwd. Door ook 

in contact te zijn met de belangenbehartiger en verzekeraar 

worden trajecten niet onnodig uitgerekt. Naziha: “Als wij mer-

ken dat gedupeerden gedurende het proces steeds zelfstan-

diger worden trekken wij ons als hersteldeskundige langzaam 

terug. Zo wordt de zelfredzaamheid van de cliënt stapje voor 

stapje opgebouwd. Heeft het slachtoffer een niet-westerse 

achtergrond, dan is het bovendien belangrijk om rekening te 

houden met de niet-westerse collectivistische cultuur. Als een 

gedupeerde getrouwd is of nog thuis woont, dan is diens echt-

genoot of gezin namelijk altijd hecht betrokken bij het herstel-

proces. In een dergelijk geval wordt niet alleen de cliënt door 

ons gecoacht, maar het echtpaar of zelfs een heel gezin.” 

De kennis en ervaring die Özlem en Naziha hebben opgedaan 

over het omgaan met cultuurverschillen geven zij ook door 

middels trainingen aan onder andere professionals in de letsel-

schadebranche. Daarin geven zij inzicht over culturele sensiti-

viteit en vertellen ze over hun persoonlijke ervaringen. Özlem: 

“Het is heel mooi om te zien dat veel branches met diversiteit 

bezig zijn. Helaas weet nog niet iedereen goed hoe je daarmee 

om moet gaan. We geven de deelnemers aan onze trainingen 

handvatten voor het omgaan met cultuurverschillen en probe-

ren de sensitiviteit voor die verschillen te vergroten.”

Blik op de toekomst
Özlem en Naziha nemen het vak van herstelgerichte dienstver-

lening meer dan serieus. Dat blijkt onder meer uit de inschrij-

ving in het Register Herstelgerichte Dienstverlening van het 

NIVRE, want net als de ingeschreven schade-experts moeten 

herstelcoaches niet alleen voldoen aan strenge eisen van erva-

ring, opleiding en gedrag, ze moeten met permanente educa-

tie hun kennis ook nog eens verplicht op peil houden. 

NIVRE-rd Özlem Adsiz: “Dat het NIVRE als kwaliteitsinstituut wordt gezien heeft merk-
baar effect op ons imago.”

NIVRE-rd Naziha Oumansour: “Alle hersteldeskundigen van Tensiz hebben een 
niet-Nederlandse afkomst en helpen voornamelijk cliënten met dezelfde culturele 
achtergrond.”

Özlem: “Het mogen dragen van de titel Register Deskundige 

is voor gedupeerden een voordeel, want dat is voor de gedu-

peerden een van de weinige garanties dat wij ons werk naar 

behoren doen. Inschrijving in het Register heeft ons als bureau 

verrassend genoeg ook al veel gebracht, namelijk meer naams-

bekendheid. En daar zijn wij erg blij mee. Tot nu toe kwamen 

opdrachtgevers vooral via mond-tot-mond reclame bij ons 

terecht. Nadat wij onze opname in het Register op LinkedIn 

kenbaar hadden gemaakt hebben we niet alleen veel positieve 

reacties gekregen, maar zelfs meteen een aantal nieuwe hulp-

vragen. Uiteindelijk willen we graag dat onze naam zo bekend 

is dat er door verzekeraars en belangenbehartigers meteen 

aan ons gedacht wordt als een gedupeerde begeleiding nodig 

heeft. We bieden immers landelijke dekking en of het nu een 

Nederlands slachtoffer is of een gedupeerde met een bi-cul-

turele achtergrond, wij kunnen met onze holistische aanpak, 

onze medewerkers en ons netwerk echt veel voor gedupeer-

den betekenen. Dat geeft ons veel voldoening. Maar belangrij-

ker nog is natuurlijk dat gedupeerden hun leven weer op kun-

nen pakken na een ongeval. Want daar doen we het voor.” <

WIJ KENNEN GEEN 
OPENINGSTIJDEN, 

WANT HERSTEL KENT 
GEEN KANTOORUREN

HET IS BELANGRIJK OM 
REKENING TE HOUDEN 
MET DE NIET-WESTERSE 

COLLECTIVISTISCHE 
CULTUUR

Hersteldeskundige Agnieszka Zimny bedient met name cliënten met een 
Poolse achtergrond.

Zowel Naziha als Özlem zijn door het NIVRE gecertificeerde 

herstelcoaches. Gebleken is dat cliënten met een niet-westerse 

achtergrond soms huiverig zijn bij het idee dat ze door een 

coach geholpen gaan worden, omdat het concept van een 

coach in veel culturen simpelweg niet bestaat. De klassieke 

manier van coaching werkt in dat geval dan ook niet goed. 

Daarom passen de herstelcoaches van Tensiz hun manier van 

werken op de persoon aan. “Begrip is echt een sleutelwoord in 

PERSONENSCHADE | HERSTELDESKUNDIGEN
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OPLEIDINGEN | PERSONENSCHADEDoor Eva Boef en Cindy van der Helm

Letsel Opleidingen wil 
doorgroeien tot dé opleider 

voor letselschadeprofessionals
Sinds 2019 wordt er hard aan de weg getimmerd door Letsel Opleidingen. Het door Francie Peters 
opgerichte opleidingscentrum is volledig gericht op het aanbieden van workshops, cursussen en 
opleidingen aan letselschadeprofessionals. Het is tevens een van de opleiders die geaccrediteerd is door 
het NIVRE. Wat begon als een klein bedrijf, is inmiddels uitgegroeid tot een volwassen opleidingsinstituut 
met een sterke groeiambitie.

Het was nooit Francie Peters’ intentie om een opleidingsin-

stituut te starten. In zekere zin is het bij toeval ontstaan. Als 

grondlegger van het vak herstelcoaching werd zij in 2007 ge-

triggerd door een opmerking van Professor Arno Akkermans. 

Die gaf aan dat het belangrijk was om de kwaliteit van dat vak 

te borgen en te kaderen. Het opzetten van een opleiding en 

bij voorkeur ook een registratie was daarbij cruciaal.  In samen-

werking met een erkend opleidingsinstituut werd de opleiding 

herstelcoaching een feit, waarbij Francie het vakinhoudelijke 

programma vorm gaf. Toen die samenwerking na een aantal ja-

ren werd gestopt, stond Francie voor de keuze: ermee stoppen, 

een nieuwe opleider zoeken of zelf de opleiding verzorgen. 

Omdat Francie vanaf dag één betrokken was bij de inrichting 

van de opleiding tot herstelcoach koos zij ervoor voortaan zelf 

de opleiding te verzorgen. 

Blessing in disguise
En zo werd Letsel Opleidingen opgericht voor het geven van 

de opleiding voor herstelcoaches. Deze opleiding was specifiek 

gericht op de letselschadepraktijk en het idee ontstond om 

meer opleidingen, specifiek gericht op letselschadeprofessio-

nals, te ontwikkelen. Doordat externe docenten konden wor-

den aangetrokken die ook een specifiek lesprogramma hadden 

ontwikkeld gericht op de letselschadepraktijk, was een verdere 

groei van Letsel Opleidingen al snel een feit. 

Omdat de kwaliteit van de opleiding tot herstelcoach geborgd 

moest zijn, werd er voor die opleiding direct hbo-accreditatie 

aangevraagd. Francie: “Dit was een heel leerzame periode, 

want dat betekende dat wij kennis opbouwden op het gebied 

van onderwijsdidactiek en onderwijssystemen. En dat was 

een – zoals ik het noem – ‘blessing in disguise’. Want daardoor 

werden we gedwongen om de organisatie te professionalise-

ren. Toen we eenmaal de hbo-accreditatie binnen hadden, was 

het ook gemakkelijk om lid te kunnen worden van de NRTO en 

de CRKBO-registratie te verkrijgen omdat alle gegevens ‘op de 

plank lagen’. 

Alleen fysieke lessen
Doordat in coronatijd minder lessen werden gegeven, kon alle 

aandacht ook uitgaan naar het behalen van keurmerken en ac-

creditaties. “Corona zorgde er overigens ook voor dat we inven-

tief moesten zijn. Wij weigeren alleen maar online les te geven. 

Onze opleidingen kennen wel wat digitale elementen, iets wat 

ook wel steeds meer moet, maar het is onze overtuiging dat 

letselschadeprofessionals elkaar persoonlijk moeten kunnen 

ontmoeten. Zij moeten in het werkveld nu eenmaal ook in ge-

sprek met ‘de wederpartij’. Tijdens onze opleidingen neemt de 

discussie tussen partijen dan ook een belangrijke plek in omdat 

er vrijwel altijd verschillende belangen spelen. 

Daar zit een verschil met opleidingen voor veel andere schade-

experts. Als je niet te maken hebt met een contra-expert en het 

niet gaat om aansprakelijkheidskwesties maar om uitvoering 

van een contract, is er immers meestal geen sprake van een dis-

cussie met de ‘wederpartij’. 

Letselschadeprofessionals hebben in vrijwel elke zaak te ma-

ken met verschillende belangen. Als je die verschillende belan-

gen kunt onderkennen en daarover op een goede manier van 

gedachten kan wisselen, dan komt dat de uitoefening van het 

vak ten goede. Ook de non-verbale communicatie speelt daar-

bij een grote rol en daarom is het belangrijk dat vakgenoten 

tijdens de opleiding daadwerkelijk contact met elkaar hebben.

Wij willen dus altijd fysiek lesgeven. Corona dreigde een streep 

door de rekening te halen. Gelukkig beschikken wij over een 

eigen grote onderwijsruimte van zo’n 100 m2 waar mensen 

elkaar, ook in coronatijd,  face to face konden treffen. Daarom 

konden wij ook in coronatijd een beperkt aantal opleidingen 

gewoon fysiek door laten gaan.” 

Nieuw aanbod
Na de opleiding tot herstelcoach volgden de rekencursussen. 

En het aanbod groeide –  langzaam maar gestaag – steeds ver-

der. En er wordt nog steeds hard aan gewerkt. Francie: “We wil-

len doorgroeien tot dé opleider voor letselschadeprofessionals. 
Francie Peters is grondlegger van het vak van Herstelcoach. Zij is tevens oprichter van 
Letsel Opleidingen.

HET AANVRAGEN VAN 
DE HBO-ACCREDITATIE 
VOOR DE OPLEIDING 
TOT HERSTELCOACH 

WAS EEN ‘BLESSING IN 
DISGUISE’
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Daarom zijn wij continu bezig om ons aanbod te verbeteren en 

uit te breiden.

Eind 2019 schreef het NIVRE een tender uit voor een nieuwe 

opleiding voor de schade-experts Personenschade. Als je de 

letselschadeprofessional tot doelgroep hebt verklaard, moet je 

daar natuurlijk op inschrijven. En met goed gevolg: wij zijn nu 

een van de drie partijen die de accreditatie hebben verkregen. 

In september 2022 zijn wij begonnen met de eerste groep en 

in februari is de tweede groep gestart. Dit is de grootste oplei-

ding die wij tot nu toe in eigen beheer hebben ontwikkeld. Alle 

materialen voor deze opleiding zijn door ons zelf van de grond 

af aan opgebouwd. Er lag immers niets op de plank. Maar dat is 

ook direct een voordeel: je wordt niet gehinderd door wat er al 

bestaat aan materiaal. Daardoor kan je met een frisse blik wer-

ken aan materiaal dat aansluit bij wat de huidige professional 

wil en nodig heeft.” 

Meedenken met de werkgevers
Het NIVRE verlangde een opleiding die gebaseerd is op drie 

pijlers, namelijk kennis, vaardigheden en externe deskundig-

heid. Francie: “Ik wilde de lesstof anders ingedeeld hebben om 

de onderwijstijd te comprimeren. Dan zou het geheel immers 

ook goedkoper worden. Dit past bij de kernwaarden van Letsel 

Opleidingen, te weten betaalbaar, verfrissend en verdiepend 

onderwijs geven. Ik wilde in dat kader ook meedenken met de 

werkgevers. Zij moeten niet alleen de opleidingskosten voor 

hun rekening nemen, maar gedurende de tijd dat hun werkne-

mers in de lesbanken zitten, kunnen zij ook geen omzet gene-

reren. Voor mij stond dus vast dat wij ervoor moesten zorgen 

dat wij een zo kort mogelijke opleiding moesten ontwikkelen 

met maximale kwaliteit.

In dat kader waren wij ervan overtuigd dat het niet meer van 

deze tijd is om tijdens opleidingen stof te behandelen die je 

ook gemakkelijk zelf zonder hulp van een docent kan begrij-

pen. Die kennis moet je van tevoren gewoon zelf vergaren. Wij 

stelden daarvoor readers samen die de studenten voorafgaand 

aan de opleiding moeten bestuderen. Dit kennisdeel wordt 

dan getoetst met een multiple choice examen, de zogenaamde 

entreetoets. 

Zo kunnen de opleidingsdagen echt gaan over het toepassen 

van deze kennis en niet over het aanleren van deze kennis. Het 

voordeel hiervan is bovendien dat iedereen bij ons op het-

zelfde basisniveau begint, zodat docenten geen tijd hoeven te 

besteden aan leerlingen die qua kennisniveau achterlopen bij 

de rest en de groep hoeft niet te wachten op één enkele deel-

nemer die achterloopt. 

Meerdere malen per jaar kunnen deelnemers de entreetoets 

afleggen. Heeft de deelnemer dat examen met goed gevolg 

afgelegd, dan pas mag de deelnemer meedoen aan de gecom-

primeerde studie die verspreid over vier maanden plaatsvindt 

en die ook weer afgesloten wordt met een aantal examens.” 

4-maandstraject
“Het aanvankelijke streven was om alle onderdelen van de op-

leiding binnen één maand te laten plaatsvinden. Wij merkten 

echter dat dit stuitte op bezwaren van enerzijds de werkgevers, 

die hun medewerkers niet gedurende een maand wilden mis-

sen, omdat dit mogelijk zou leiden tot achterstanden en daar-

door een verhoogde werkdruk voor de cursist na het afronden 

van de opleiding. Anderzijds waren ook de meeste cursisten 

niet enthousiast omdat voor velen zo’n intensieve opleiding 

lastig te combineren was met  gezinstaken. Daarom hebben 

we besloten deze opleiding voortaan alleen nog maar als een 

4-maandstraject aan te bieden.” 

Open boek examen, reflectieverslag en stage
Uiteraard biedt het opleidingsinstituut deelnemers een digita-

le omgeving waarin alle relevante informatie staat, waarin ge-

communiceerd wordt en waar het huiswerk wordt nagekeken. 

Hiervoor werkt Letsel Opleidingen samen met A New Spring, 

een programma dat steeds meer opgang doet in de onderwijs-

sector.

Wat verder onderscheidend is van deze letselschade opleiding, 

is het feit dat het eindexamen een open boek tentamen is. “De 

opgedane kennis hoeft niet in het hoofd te worden gestampt, 

want in de echte wereld hoeft dat ook niet. Dus waarom zou-

den deelnemers van de opleiding al die kennis wel uit hun 

hoofd moeten leren?” 

Dat de markt dit onderkent blijkt wel uit het feit dat tegen-

woordig steeds meer opleiders deze werkwijze kopiëren en 

ook open boek examens houden. En ook de verplichte stage 

en het reflectieverslag dat Letsel Opleidingen verlangt van de 

deelnemers zie je steeds vaker terugkomen bij andere oplei-

ders. Francie: “Ik zie dat alleen maar als een compliment. Met 

z’n allen kunnen we het niveau in de markt opstuwen en iedere 

opleider doet dat op zijn eigen manier. Wij doen dat volgens 

onze drie kernwaarden: betaalbaar, verdiepend en verfrissend 

onderwijs.”

Wachtlijsten
De opleidingen hebben inmiddels hun plek in de markt ver-

worven. Voor de editie in februari bestond zelfs een wachtlijst 

en ook de opleiding in september is zich al aan het vullen. 

Letselschadeprofessionals weten de opleidingen dus goed te 

vinden. Met name het korte, intensieve karakter, het gebruik 

van de specifieke casuïstiek die is gebaseerd op de letselscha-

depraktijk en het niveau van de docenten worden geroemd. 

Die docenten zijn allen gepokt en gemazeld op hun vakge-

bied; voor het kennisgedeelte tekenen drie LSA-advocaten: 

Marco Zwagerman, Eline Spijker en Nils Jonker. Bart Gevers is 

verantwoordelijk voor het vaardigheden gedeelte. Hij trainde 

eerder bij de Baak en bij Nijenrode. De externe deskundigheid 

is in goede handen bij Erik-Jan Bakker, Robert Withagen, Erwin 

Oudenaerde, Jarno Krol, Jacqueline Bakker en bij Francie zelf.

Doorgroeien
Letsel Opleidingen zit niet stil en dat wordt opgemerkt. Het 

instituut biedt eigen opleidingen aan en daarnaast wordt het 

bedrijf inmiddels ook gevraagd om individuele trainingen of 

cursussen aan te bieden. “Dat wij ook inhouse trainingen geven 

krijgt ook steeds meer bekendheid, waardoor wij steeds vaker 

gevraagd worden om speciale en wat kleinere opleidingen te 

verzorgen die wij op basis van de behoefte van de klant vorm-

geven. En soms vragen klanten of wij een nieuw programma 

voor de gehele markt kunnen bedenken of een alternatief voor 

een bestaande opleiding. Uiteraard wel geconcentreerd rond 

de letselschadeprofessional.

Afgelopen januari hebben wij onze eigen Bijscholingsdag ge-

organiseerd. Dit was een eigen congres met open inschrijving, 

ontwikkeld zoals wij vinden dat een congres eruit hoort te zien: 

kleinschalig en vooral zeer interactief. Het congres was zo suc-

cesvol dat de volgende editie alweer gepland staat. Die zal op 

11 januari 2024 plaatsvinden.“

Gratis opleidingen via STAP-budget
Dit is nog niet alles. Een vijftal 2-daagse opleidingen zijn inmid-

dels doorontwikkeld zodat deze gratis met het STAP-budget 

van het UWV kunnen worden gevolgd.  Deze opleidingen 

richten zich op (management) vaardigheden, rekenen, juridi-

sche vraagstukken, herstel  en externe deskundigheid en zijn 

bestemd voor letselschade professionals. Voor de meeste van 

deze opleidingen zijn ook NIVRE PE-punten te verkrijgen.

De smaak te pakken
Letsel Opleidingen is een jonge speler in de markt. Desalniette-

min is er inmiddels een stevige marktpositie opgebouwd. Die is 

gebaseerd op de kernwaarden betaalbaar, verdiepend en ver-

frissend onderwijs. Met een docentenkorps dat louter uit cory-

feeën op letselschade- en vaardighedengebied bestaat, wordt 

in rap tempo de markt veroverd. 

En Letsel Opleidingen heeft de smaak te pakken. Er wordt hard 

gewerkt aan de toekomst van het opleidingsinstituut door keer 

op keer nieuwe ideeën uit te werken. En met succes. 

Zo is Letsel Opleidingen hard op weg om uit te groeien tot dé 

letselschade opleider van Nederland. Want dat is het ultieme 

doel. <

OPLEIDINGEN | PERSONENSCHADE

Francie Peters: “Wij zijn continu bezig om ons aanbod te verbeteren en uit te breiden 
volgens onze drie kernwaarden: betaalbaar, verdiepend en verfrissend.”

“HET KOPIËREN VAN 
ONZE WERKWIJZE ZIE IK 
ALLEEN MAAR ALS EEN 

COMPLIMENT”

Probleem Gestuurd Onderwijs

De opleiding is gebaseerd op Probleem Gestuurd Onderwijs. 

PGO inzetten betekent dat er voornamelijk met praktijkvoor-

beelden wordt gewerkt die in een werkboek staan. Door het 

gebruik van casussen wordt er direct nagedacht over echte si-

tuaties die de deelnemers daadwerkelijk in de praktijk zouden 

kunnen tegenkomen. Aangezien interactie en discussie van 

groot belang zijn, bestaan de groepen uit maximaal 16 deel-

nemers. Naast de probleemgestuurde onderwijsvorm, zijn er 

ook andere onderscheidende factoren in de nieuwe letselscha-

deopleiding. 

De LO-methode
Letsel Opleidingen heeft haar eigen methodiek ontwikkeld 

waarin de pijlers kennis, vaardigheden en externe deskundig-

heid zijn verwerkt: de LO-methode. “Deze methode leert je om 

op een analytische manier problemen te ontleden. Hierdoor 

leert men vanuit een helikopterview naar de casus te kijken, 

waardoor men boven de emoties leert uitstijgen en op basis 

van feiten en rechtsregels een plan moet trekken. Elke casus 

bevat weer een ander probleem. Per probleem wordt stilge-

staan bij de feiten, bij de rechtsregels en de gevolgen van die 

regels. Vervolgens kan je in de analyse kijken wat je gaat doen. 

Je komt dus eigenlijk uit op een matrix met drie kolommen 

waaruit een conclusie rolt.” 
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OPLEIDINGEN | KUNSTBEREDDERING EN HERSTEL

Cursus inzicht in behandelingen 
bij schade van erfgoed en kunst

Het is van groot belang dat kunst en erfgoed behouden blijven voor de generaties na ons. Art Salvage 
heeft een uitgebreide expertise in conservatie, onderzoek en restauratie. Het bedrijf levert al jaren 
gespecialiseerde eerstelijnszorg aan musea, galeries, kunsthandelaren, antiquairs en verzamelaars, 
overheden, kunstmarktprofessionals, erfgoedinstellingen, archieven, bibliotheken en particulieren. 
Mocht de eigen expertise niet afdoende zijn, dan werkt het bedrijf ook nog samen met een groot team 
externe specialisten die voldoen aan de door Art Salvage gestelde kwaliteitsnormen.

Art Salvage verricht uiteenlopend onderzoek en biedt advies 

op maat aan.

Het bedrijf behandelt archeologisch materiaal, keramiek, mo-

derne en hedendaagse kunst, papier, archief en boeken, schil-

derijen en sculpturen.

Hiervoor bieden zij advies, art handling, conditierapporten 

en surveys, conservatie, documentatie, onderzoek, materiaal-

technische analyses, restauraties, reconstructies en replica’s, 3D 

scannen, registratie en ontsluiten van een archief.

Iedere schade vergt een andere behandeling
Wat bij Art Salvage hoog in het vaandel staat is het kiezen van 

de juiste behandeling bij verschillende soorten schades. Want 

als er bij schade bepaalde handelingen worden nagelaten, hoe 

is een schade dan nog goed vast te stellen?

Een voorbeeld hiervan is als een schilderij brandschade heeft 

en bedekt is met roet. Dit zou zonder de juiste expertise al snel 

een verkeerde behandeling kunnen krijgen en bijvoorbeeld 

vernis van een schilderij blindslaan waardoor de schade vele 

malen groter wordt. Art Salvage heeft de expertise om van dit 

soort schades goede rapportages te schrijven en een behande-

ling te starten die voor dat object de juiste is. Behalve een juiste 

keuze maken voor de beste behandeling is het veiligstellen van 

objecten een kunst op zich. Het onjuist hanteren van objecten 

kan tot onherstelbare en zeker onnodige schade leiden. 

Monitoren via dataloggers
Art Salvage biedt de service van het monitoren van erfgoed-

objecten en kunst. Met behulp van dataloggers kunnen zij 

bijvoorbeeld meten hoe het klimaat in bepaalde ruimtes is en 

door middel van berekeningen kunnen zij eventueel versneld 

verval van een object voorkomen door het juiste advies te kun-

nen geven over het beheersen van het gemeten klimaat. Na 

een calamiteit geen overbodige luxe. 

Diverse trainingen via Art Academy
Art Salvage biedt via Art Academy trainingen aan in de vorm 

van cursussen, workshops, lezingen en bijeenkomsten die 

speciaal zijn ontwikkeld voor professionals, studenten in de 

erfgoedsector en particulieren met specifieke interesse binnen 

dit vakgebied. 

Zo is een training ‘hanteren van objecten ofwel art handling’ 

opgenomen in het cursusaanbod. Een cursus die eenieder die 

in aanraking komt met kunst gevolgd zou moeten hebben. 

Niet alleen voor de museale objecten, maar ook voor de kost-

bare objecten bij gedupeerden van een schade of bedrijven 

waar kunst aan de muur hangt.

Schadeanalyse van kunst / kostbaarheden bij 
calamiteiten 
Speciaal voor experts en (medewerkers van) reconditioneer-

ders is de cursus uitgebreid met de module: schadeanalyse van 

kunst / kostbaarheden bij calamiteiten. In deze training wordt 

aandacht geschonken aan de kwetsbaarheid van objecten na 

brand en waterschade. Hoe te handelen?

Art Salvage geeft ook een kijkje in de keuken hoe deze objec-

ten behandeld worden. Op deze wijze kan de kwetsbaarheid 

direct worden aangewezen en ontstaat er een verdieping van 

de kennis op dit gebied.

Inschrijven
Deze eendaagse training wordt dit jaar twee keer gegeven, na-

melijk op 23 mei en 6 juni op de locatie van Art Salvage in Vlaar-

dingen. Alle overige trainingen staan op de website vermeld. 

Geïnteresseerd in een van de cursussen? Neem contact op met 

Art Salvage via 010-2489339 of info@artsalvage.eu. <

HET VEILIGSTELLEN VAN 
OBJECTEN IS EEN KUNST 

OP ZICH
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OPLEIDINGEN | PERSONENSCHADEDoor Eva Boef en Cindy van der Helm
Fotografie Cindy van der Helm

Personenschade opleiding 
van, voor en door de branche

Al in 2019 was er bij verschillende partijen ontevredenheid over het opleidingsaanbod voor de 
letselschadebranche ten aanzien van onder andere kwaliteit, wachttijd en kosten. Hoogste tijd voor een 
kwalitatief hoogwaardige opleiding die actueel is en van, voor en door de branche is opgezet zonder 
winstoogmerk. Daarop staken 22 partijen uit de branche de koppen bij elkaar en eind 2020 zag de 
Stichting Beroepsopleiding Personenschade het levenslicht.

De grondleggers van deze Stichting zijn allen werkzaam in 

de letselschadebranche en afkomstig uit alle hoeken van de 

branche: belangenbehartigers, advocatuur, expertisebureaus,  

WA-Verzekeraars en herstelgerichte dienstverleners waaronder 

arbeidsdeskundigen, medisch adviseurs en ergotherapeuten. 

Allen ingeschreven in het Nationaal Keurmerk Letselschade.

Gezamenlijk hadden zij het plan opgevat om een opleiding 

te ontwikkelen die voldoet aan de onder- en bovenbouwei-

sen van het NIVRE, zodat de deelnemers van de Beroepsop-

leiding Personenschade na het succesvol behalen van hun  

diploma voldoen aan het deskundigheidsvereiste van het  

NIVRE Register.

Zij wilden daarbij putten uit eigen kwalitatief hoogwaardige en 

up-to-date bronnen met als kern een schaderegelingshouding 

overbrengen en bewerkstelligen die uitgaat van de behoefte 

van de benadeelde en voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen 

van de schaderegeling.

Vanuit hun midden werd een Stichtingsbestuur gekozen met 

Meint Wichers (Univé) als voorzitter. Tessa ’s Gravemade (Flyct) 

vertegenwoordigt in dat bestuur de zijde van belangenbehar-

tigers, Mireille Hengeveld (DEKRA) die van de expertisebureaus 

en Gert-Jan Mijnen (Nationale Nederlanden) heeft namens de 

verzekeraars zitting in het bestuur. 

De grondleggers wisten genoeg financiële middelen bijeen te 

brengen en ook aan ideeën ontbrak het niet.  Het was alleen 

nog de vraag hoe alle ideeën konden worden omgezet tot een 

opleiding die goed genoeg was om te voldoen aan de visie van 

de grondleggers en om geaccrediteerd te worden door ver-

schillende instanties.

Daarop werd Q-Consult Insurance ingehuurd vanwege de uit-

gebreide ervaring in de branche. Het bedrijf kan bovendien als 

consultant de connectie leggen tussen inhoud en vorm samen 

met projectmanagement. Meint Wichers, die in het dagelijks le-

ven manager personenschade is bij Univé, trapt af: “Q-Consult 

heeft als programmamanager het gehele proces begeleid. Wij 

zijn immers in de basis geen opleiders. Wij hebben als grond-

leggers aangegeven wat wij terug  wilden zien in de opleiding. 

Het programmamanagement heeft samen met de grondleg-

gers in kaart gebracht wat wij de deelnemers en behandela-

ren van de toekomst willen bijbrengen vanuit de visie van de 

Stichting. Een nieuwe cultuur voor de letselschadebranche 

waarin wij uitgaan van het teammodel. Hierbij is ook gekeken 

wat het curriculum zou moeten zijn om geaccrediteerd te kun-

nen worden door het NIVRE. Vervolgens hebben wij het niveau 

van het curriculum laten toetsen door de Universiteit Utrecht. 

Programmamanagement is overigens ook de partij die met 

afgevaardigden van alle grondleggers heeft gesproken en die 

de deelnemers begeleiding middels een-op-een coaching en 

intervisie aanbiedt. ”

Opstart 
De ideeën kregen in januari 2021 vastere vorm toen ze naast 

elkaar werden gelegd en werden getoetst aan de visie en wen-

sen van de grondleggers en de accreditatie-eisen van het NI-

VRE. Want dat was immers de hoofdreden om samen op te trek-

ken. En zo werd er een kloppende opleiding ontwikkeld. Van, 

voor en door de branche, want de docenten zijn stuk voor stuk 

werkzaam bij de grondleggers. Om niet alleen op inhoud te 

voldoen, maar ook over voldoende didactische vaardigheden 

te beschikken is de Universiteit Utrecht gevraagd de docenten 

dergelijke skills bij te brengen. Inmiddels worden de oplei-

dingen gegeven door een grote variëteit aan docenten, allen 

werkzaam bij de grondleggers en allen met een basistraining 

opgeleid door de Universiteit Utrecht. De gemeenschappelijke 

deler? Eigenaarschap en het willen delen van hun kennis. 

Tessa ’s Gravemade, algemeen directeur van Flyct: “Een groot 

deel van onze grondleggers heeft de wens om deelnemers op 

te leiden naar het niveau van NIVRE-expert. Om bij het NIVRE 

ingeschreven te kunnen worden als Register-Expert of Register-

Deskundige moeten schade-experts en herstelgerichte dienst-

verleners voldoen aan strenge eisen van opleiding, ervaring 

en gedrag. De verplichte opleiding moet gevolgd zijn bij een 

door het NIVRE geaccrediteerde instelling. Om de accreditatie 

te kunnen verkrijgen, moest de opleiding dan ook op inhoud 

voldoen aan de door het NIVRE gestelde eisen. En er moest ook 

naar de kostenzijde gekeken worden, omdat de vorige oplei-

dingen veelal te kostbaar waren. In relatief korte tijd zijn we er 

samen in geslaagd een opleiding tot stand te brengen die vol-

doet aan de vereisten die wij als grondleggers hebben gesteld 

en die medewerkers van de toekomst klaarstoomt. Dit is de 

eerste opleiding die ontwikkeld is voor en door de letselscha-

debranche. Misschien niet verwonderlijk dat onze slogan luidt: 

‘van, voor en door de letselschadebranche’. Want dat maakt de 

opleiding wel uniek.”

Ontstaan vanuit een coöperatieve gedachte
En zo is de Beroepsopleiding, die vanuit een coöperatieve ge-

dachte is ontstaan, tot stand gekomen. “Ik wil het woord ‘van’ 

uit onze slogan nog wel even toelichten”, vervolgt Meint. “Het 

is namelijk onze eigen opleiding. Van onze eigen Stichting dus, 

want wij grondleggers zijn allen ook tevens participant van die 

Stichting. Wie ooit bij dit initiatief betrokken is geweest, blijft 

ook betrokken. De middelen en tijd die wij er ooit in gesto-

ken hebben zullen wij in de loop der tijd voor een groot deel 

terugverdienen. Eigen mensen krijgen namelijk korting voor 

het opleidingsjaar. Mocht er nog geld overblijven nadat alle 

grondleggers hun investering terugverdiend hebben, dan zal 

dat zeer waarschijnlijk worden aangewend om de opleiding 

verder te ontwikkelen of om nieuwe opleidingen te ontwikke-

len, maar dat is iets wat te zijner tijd overlegd zal worden met 

de grondleggers. Omdat de docenten stuk voor stuk werkzaam 

zijn bij de grondleggers, blijven alle grondleggers een actieve 

rol houden. En zorgen we voor een continu verbeterproces en 

optimalisatie van de opleiding. Deze samenwerking zorgt er 

ook voor dat we onze visies met elkaar delen, wat best belang-

rijk is, want wij vertegenwoordigen immers de verschillende 

bloedgroepen die samen op een dossier moeten werken. En zo 

ontstaat er beter begrip voor elkaar.” 

Onderscheidende factoren
Er waren al twee geaccrediteerde aanbieders van opleidingen 

voor letselschade-experts, maar samen konden zij niet voldoen 

aan de vraag. Nu de Stichting Beroepsopleiding Personen-

schade in 2022 is geaccrediteerd brengt de opleiding nieuw 

leven in de wereld van letselschade-opleidingen. Niet alleen 

omdat er nu meer aanbod is, maar ook vanwege de opzet van 

de opleiding. Het opleidingstraject dat door de Stichting wordt 

aangeboden voegt de modules van de onderbouw én de bo-

venbouw van het NIVRE namelijk samen. Dit betekent dat de 

deelnemers in één klap aan alle opleidingseisen van het NIVRE 

hebben voldaan als zij de opleiding met goed gevolg afronden. 

“Uiteraard hoeft niet iedereen die de opleiding heeft gevolgd 

zich per se in te laten schrijven bij het NIVRE”, licht Tessa toe. 

“Het is een gedegen opleiding die alle aspecten van het letsel-

schadevak behandelt en waardevol is voor alle professionals 

met minimaal anderhalf jaar ervaring in het werkveld.”

In welk opzicht de Stichting Beroepsopleiding Personenschade 

zich nog meer onderscheidt van de andere aanbieders? Vanwe-

ge de on-the-job coaching. De deelnemers krijgen niet alleen 

een-op-een persoonlijke coaching van het programmama-

nagement, maar er worden op groepsniveau ook intervisie-

bijeenkomsten georganiseerd, zodat deelnemers kunnen leren 

van elkaars doelen en ontwikkelingen. Zo wordt de opleiding 

aangepast aan de behoeftes van de individuele deelnemer. 

Tijdens de opleiding wordt geleerd hoe je samen het slacht-

Voorzitter van de Stichting Beroepsopleiding Personenschade Meint Wichers (Univé) 
en Tessa ’s Gravemade (Flyct) die de zijde van belangenbehartigers in het bestuur 
vertegenwoordigt.

ZO ZORGEN WE VOOR 
EEN CONTINU 

VERBETERPROCES EN 
OPTIMALISATIE VAN 

DE OPLEIDING
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offer centraal kan stellen. Tessa ‘s Gravenmade legt dit uit: “De 

kern van letselschadebehandeling is communicatie. We willen 

samen voor het slachtoffer gaan, samen het slachtoffer centraal 

stellen en dat kan alleen als je goed met elkaar communiceert. 

Dat element zie je heel duidelijk terug in de Beroepsopleiding 

Personenschade. 
De deelnemers  – die werkzaam zijn als belangenbehartiger, 

expert of WA-behandelaar – moeten samen casussen behan-

delen, waardoor er dus vanuit verschillende invalshoeken naar 

een casus gekeken wordt. En samen moeten ze eruit zien te ko-

men. Daar worden ze tijdens de opleiding ook in begeleid. Zo 

wordt er direct, on the spot, veel geleerd.

Het mooie hiervan is bovendien dat het slachtoffer zich door 

deze manier van werken gehoord en serieus genomen voelt. 

De Beroepsopleiding Personenschade wil dan ook een sfeer 

neerzetten waar het slachtoffer zich comfortabel bij voelt. 

Doordat iedere  deelnemer zijn eigen bloedgroep vertegen-

woordigt en de groepen gemixt zijn, kan het slachtoffer direct 

vragen stellen aan de desbetreffende professional. Zo leren 

deelnemers hoe de lijntjes tussen alle partijen en slachtoffers 

kort gehouden kunnen worden. Tijdens de opleiding slaan wij 

dus de handen ineen voor het slachtoffer.” 

Slachtoffer centraal
Meint: “Dat gezamenlijk oppakken van dossiers is een nieuwe 

manier van werken en eigenlijk wel de ultieme manier om het 

slachtoffer centraal te stellen. De opleiding merkt  dat  deel-

nemers deze manier van werken ook meenemen naar hun 

werkrelatie. Mooi om te zien. Bovendien wordt er tijdens de 

21 opleidingsdagen veel aandacht besteed aan samenwerking 

tussen de deelnemers waardoor ze elkaar goed leren kennen 

en ook in het werkveld sneller contact zoeken. Het is immers 

veel gemakkelijker om contact op te nemen met iemand die 

je al kent.

Wat de interactie ook bevordert is het feit dat de opleidings-

dagen bij toerbeurt bij een van de grondleggers worden ge-

houden. Want het is voor de deelnemers belangrijk dat ze het 

landschap van letselschade leren kennen en dat gebeurt door 

ze tijdens de opleiding echt rond te laten lopen in de wereld 

van schade. Het docentenkorps bestaat immers uit advocaten, 

schade-experts, letselschadebehandelaars, medisch advies-

bureaus, herstelgerichte dienstverleners waaronder arbeids-

deskundigen en specialisten op specifieke onderdelen van de 

letselschaderegeling die allen werkzaam zijn bij een van de 

grondleggers en NKL-geregistreerd zijn.”

Kosten en aannamebeleid
“Wat tot slot ook echt wel anders is aan deze nieuwe oplei-

ding is het kostenaspect en het aannamebeleid. De opleiding 

is eigendom van de Stichting. Wij hebben gekozen voor een 

Stichting, omdat wij geen winstoogmerk en dus geen commer-

cieel belang hebben. En zo hoeft er onderaan de streep niet zo 

gek veel geld over te blijven. Het enige waar de Stichting naar 

streeft is een gedegen opleiding aanbieden.”

Tessa: “Daarom is het cursusaanbod vooralsnog beperkt tot 

twee groepen per jaar. Wij hoeven immers geen winst te ma-

ken en we willen bovendien de docenten niet overbelasten. 

Het aantal deelnemers per groep is gemaximeerd, zodat we 

alle aandacht aan de deelnemers kunnen besteden. Bij het sa-

menstellen van de groepen kijken wij bovendien of de bloed-

groepen evenredig verdeeld zijn, waardoor een deelnemer 

mogelijk nog even moet wachten op de volgende lichting. 

Daarnaast moeten deelnemers bij aanmelding verplicht een 

intakegesprek voeren met het programmamanagement. Wij 

vinden het namelijk heel belangrijk dat degenen die met de 

opleiding starten zich realiseren hoe zwaar de opleiding is en 

ook echt de intrinsieke motivatie tonen om de opleiding af te 

ronden. Zo hebben we de juiste deelnemers aan boord.” 

Doorgroeimogelijkheden 
De Stichting Beroepsopleiding Personenschade is ingeschre-

ven bij het CRKBO en voldoet daarmee aan de Kwaliteitscode 

voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. De 

deelnemers mogen na afronding dan ook de titel ‘Gecertifi-

ceerd Letselschadedeskundige’ voeren, waarmee ze kunnen 

aantonen dat ze over gedegen kennis van het vak en de juiste 

houding beschikken. 

Na afronding van de opleiding kunnen de deelnemers – als ze 

ook aan de andere toelatingseisen van het NIVRE voldoen – 

zich laten inschrijven in het Register van Experts van het NIVRE. 

Daarmee is een belangrijke doelstelling behaald. Maar daar 

stopt het niet, als het aan het bestuur ligt. De grondleggers 

hebben meer ambities. 

Beide bestuursleden zijn best trots op wat ze in die korte tijd 

met elkaar hebben bereikt. “Kijk eens waar we nu staan”, besluit 

Meint. “In een jaar tijd hebben alle bloedgroepen uit de let-

selschadebranche zich verenigd in de Stichting en vanuit een 

gezamenlijke visie een prachtige opleiding neergezet. We zijn 

gecertificeerd door het CRKBO, geaccrediteerd door het NIVRE, 

in februari hebben we een complete leergang afgerond, een 

Meint Wichers is in het dagelijks leven manager personenschade bij 
Univé.

DEELNEMERS MOETEN 
BIJ AANMELDING 
VERPLICHT EEN 

INTAKEGESPREK VOEREN
tweede loopt en binnenkort starten we met de derde groep 

deelnemers. We hadden zelfs nog meer cursisten kunnen heb-

ben, maar willen ons docentenkorps niet overbelasten. Als 

deze opleiding helemaal goed op de rails staat willen we kijken 

of we ons aanbod kunnen uitbreiden, want we willen wellicht 

ook de opleidingen licht letsel en zwaar letsel gaan aanbieden 

vanuit de visie van de Stichting. Wie weet wat de toekomst voor 

ons in petto heeft. Wat we ook gaan doen, we doen het samen. 

Want de Beroepsopleiding is niet alleen van de  branche, maar 

is ook voor en door de branche ontwikkeld.” <

SCHADEBOULEVARD

Victor Geskes, bestuurslid van De Letselschade Raad, heeft op 

7 februari de nieuwe Gedragscode Openheid Medische inci-

denten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid van 

de Permanente Commissie GOMA in ontvangst genomen.

Geplaatst op 08-02-2023

Nieuwe Gedragscode 
Openheid Medische 

incidenten

Makelaar van wereldwijde gespecialiseerde risico’s bij 

Lloyd’s, MNK Re Group, heeft MNK Re Polen gelanceerd.

Geplaatst op 08-02-2023

MNK Re 
Polen

De economische schade als gevolg van de klimaatverandering en 

natuurrampen bedroeg in 2022 wereldwijd 313 miljard Amerikaanse 

dollar. 

Geplaatst op 07-02-2023

Klimaatverandering en natuurrampen

You Sure heeft eind januari de 

overname van evenementen-

specialist uit Amsterdam Klap No 

Risk afgerond. Dit past binnen de 

ambitie van You Sure om markt-

leider te worden in het verzekeren 

van media, evenementen en film-

producties.

Geplaatst op 07-02-2023

Overname van evenementenspecialist
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Opleiding tot NIVRE 
Register-Expert 

Personenschade bij OSR
Om erkend te worden als NIVRE Register-Expert Personenschade moet je aan een breed pakket kennis 
en vaardigheden voldoen. OSR juridische opleidingen heeft een opleiding ontwikkeld die opleidt tot een 
meer dan gemiddelde kennis van het aansprakelijkheids-, verzekerings- en schadevergoedingsrecht, zoals 
het NIVRE vereist in de vaktechnische opleiding.

Het is een opleiding die je daarnaast leert excelleren in vaardig-

heden als onderhandelen, rapporteren en dossierbeheer. En 

ten slotte reikt het handvatten aan waarmee je kunt vaststellen 

waar de eigen deskundigheid eindigt en waar andere dienst-

verleners een toegevoegde waarde kunnen brengen. Deze on-

derdelen tezamen bieden de vaktechnische basisopleiding om 

Register-Expert te worden.

Wanneer je na afronding van de opleiding ook voldoet aan de 

overige vereisten die het NIVRE stelt, kun je je laten inschrijven 

als Register-Expert Personenschade bij het NIVRE.

Drie pijlers: kennis, vaardigheden en externe 
deskundigheid
De opleiding is opgesplitst in drie modules: 

n Kennispijler

n Vaardighedenpijler

n Externe deskundigheidspijler

Je start de opleiding met (tenminste twee modules uit) de ken-

nispijler, die uit zeven modules bestaat. Zes modules zijn volle-

dig online, in de vorm van e-learning. De laatste module is een 

klassikale les. Je leert alles wat je moet weten over het aanspra-

kelijkheidsrecht, schadevergoeding, schaderegeling, causaal 

verband, (sociaal) verzekeringsrecht, first party verzekeringen 

en privacy in de personenschade. 

In de vaardighedenpijler leer je in drie verschillende trainingen 

excelleren op de deelonderwerpen: onderhandelen, intercul-

turele communicatie, alternatieve geschillenbeslechting, dos-

sierbeheer en regie en proactieve schadevaststelling. Een deel 

van de kennis vergaar je online, maar het grootste gedeelte 

bestaat uit klassikale bijeenkomsten.

Tot slot bestaat de externe deskundigheidspijler uit zeven mo-

dules: medische aspecten, arbeidsdeskundige aspecten, zorg-

schades, toekomstgerichte dienstverlening, berekening verlies 

arbeidsvermogen, overlijdensschade en zelfstandigenschade. 

Ook bij deze cursussen wordt een deel van de kennis online 

aangeboden, gevolgd door klassikale bijeenkomsten.

Ewout Wolf, letselschadebehandelaar bij Boomkamp en Zwarts 

letselschadespecialisten, over de opleiding: ‘’Je begint met het 

deel zelfstudie dat je zelf kunt indelen qua tijd. Dat is erg pret-

tig omdat je het naast je baan moet doen. In de trainingen en 

verdiepingscursussen borduur je dan weer voort op de kennis 

die je in de zelfstudie hebt opgedaan.’’

Start van de opleiding
Omdat je begint met zelfstudie in de vorm van e-learnings, 

kun je na inschrijving vrijwel direct starten met de opleiding. 

Vervolgens schrijf je jezelf in voor de geplande trainingen en 

verdiepingscursussen. Op deze manier is de startdatum en de 

snelheid van het volgen van de opleiding volledig flexibel. 

Docenten
Voor deze opleiding werkt OSR juridische opleidingen samen 

met veel verschillende auteurs en docenten. Zij zijn allemaal 

professionals in de personenschadepraktijk en hebben al jaren 

ervaring in het vakgebied en als docent bij OSR. Zij weten wat 

er geleerd moet worden om als personenschade professionals 

te werken en succesvol te zijn. 

MZL-instroomprogramma NIVRE-expert 
personenschade
De afgelopen jaren heeft OSR juridische opleidingen heel veel 

deelnemers mogen verblijden met een diploma voor de Leer-

gang middelzwaar letsel. Speciaal voor deze deelnemers, en 

iedereen die middels een andere weg dan de Leergang MZL 

bij OSR voldoende voorkennis van middelzwaar letsel heeft 

vergaard, heeft OSR een instroomprogramma ontwikkeld. Dit 

programma bevat alle onderdelen van de Opleiding branche 

personenschade die nog niet aan bod zijn gekomen in de Leer-

gang middelzwaar letsel. 

Wat betekent dat?

Het programma is ontwikkeld voor iedereen:

1. Met een OSR-MZL diploma (let op, per 1 juli 2023 mag 

 dit diploma niet ouder zijn van vijf jaar);

2. Met een MZL diploma dat elders is verworven dan bij OSR, 

 bijvoorbeeld door een interne opleiding*;

3. Die beschikt over MZL werk- en denkniveau (bijvoorbeeld 

 door werkervaring)*.

Het programma
Het instroomprogramma bestaat uit drie korte e-learningmo-

dules, die aanvullend zijn op de kennis die tijdens de Leergang 

middelzwaar letsel aan bod is gekomen. Daarnaast volg je de 

negen een- of tweedaagse verdiepingscursussen uit de vaar-

dighedenpijler en externe deskundigheid. 

OSR juridische opleidingen
OSR juridische opleidingen is kennis- en opleidingspartner van 

professionals en organisaties in een juridische context. Advi-

seren, ontwikkelen en uitvoeren van opleidingen is haar kern-

activiteit, zowel voor open inschrijvingen als incompany voor 

diverse organisaties in het publieke en private domein. 

OSR doet dit inmiddels al meer dan 40 jaar, met een docenten-

netwerk van zo’n 200 specialisten en onderwijskundige kennis. 

Zij leiden al ruim vijftien jaar de branche personenschade op. 

Zowel de starters als de deelnemers van de Leergang perso-

nenschade middelzwaar letsel faciliteren zij met opleiding en 

toetsing. OSR biedt opleidingen aan de gehele personenscha-

debranche om juist de interactie tussen de diverse spelers in de 

branche tot stand te brengen. 

OSR: Samen Recht.Vaardig
Vaardig in het recht en rechtvaardig handelen

OSR juridische opleidingen streeft naar rechtvaardigheid in 

onze samenleving. Daarvoor zijn professionals nodig die be-

schikken over de juiste kennis, vaardigheden en houding. Daar 

zorgen zij voor samen met hun docenten, deelnemers, mede-

werkers en andere partners.

OSR gelooft dat kennis en de toepassing daarvan, in combina-

tie met de juiste houding en vaardigheden, je een rechtvaardig 

professional maken. Maak het recht eigen, onderscheid jezelf 

van andere professionals en streef naar een rechtvaardige sa-

menleving. 

Samen Recht.Vaardig betekent voor OSR:

Betrokken

Alleen door te luisteren naar wat er in de (juridische) wereld 

gebeurt, naar de vraag en terugkoppeling van docenten en 

deelnemers, kan OSR een optimaal opleidingsaanbod creëren. 

Een aanbod waarmee professionals de juiste kennis en vaardig-

heden kunnen verwerven.

Toegankelijk

OSR vindt het belangrijk dat iedereen hen persoonlijk kan be-

naderen, zowel voor, tijdens als na een lesdag. Er wordt verbin-

ding gezocht met docenten, deelnemers en elkaar.

Ontmoeten

Kennismaken, met elkaar in gesprek gaan, luisteren naar elkaar 

en persoonlijk contact. Een fijne plek om kennis op te doen en 

vaardigheden te trainen in een veilige omgeving. Dat is waar 

OSR voor staat.

Gelijkwaardig

Of het nu gaat over docenten, deelnemers, medewerkers of 

andere partners, iedereen wordt bij OSR gelijkwaardig behan-

deld. Er wordt naar elkaar geluisterd en iedereen wordt in zijn 

waarde gelaten.

Wat betekent dit voor de Opleiding branche personenschade?

Uit onderzoek blijkt dat mensen sterk in hun rechtvaardig-

heidsoordeel worden beïnvloed door de wijze waarop beslis-

singen tot stand komen. Of een slachtoffer tevreden is met de 

uitkomst van een beslissing hangt namelijk grotendeels af van 

de procedure. Het gaat mensen daarbij om de gelegenheid tot 

het vertellen van hun verhaal, een stem hebben in het beslis-

singsproces, eerlijkheid, respect en als een derde moet oorde-

len: vertrouwen in de neutraliteit van de beslisser. 

De Opleiding branche personenschade leert je daarom niet al-

leen hoe je technisch tot een oplossing komt, maar ook hoe je 

dit proces rechtvaardig aangaat.

*Val je onder groep 2 of 3? Dan geldt dat je om toegelaten te worden tot het instroom-
programma, eerst met goed gevolg een kennistoets moet afronden. Ter voorbereiding 
krijg je toegang tot de online leeromgeving met studiemateriaal.
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Brandveilige gebouwen
Een brandveillig gebouw willen we allemaal, op zowel een actieve als passieve wijze. We zien hierin dat 
de regelgeving en het verzekeraarsbelang niet helemaal op elkaar aansluiten. De regelgeving gaat ervan 
uit dat iedereen in het pand veilig moet kunnen vluchten, terwijl de verzekeraar ook veel waarde hecht 
aan de bedrijfscontinuïteit. Verzekeraars kijken dus verder dan de regelgeving. Hoe zit dat precies? Dat, 
en meer, komt aan bod in een webinar dat op 28 februari wordt uitgezonden.

Jurjen Burghgraef (Van Tiel & Partners) en Roy Weghorst 

(Kingspan) houden je tijdens dit webinar up-to-date over hoe 

een gebouw brandveilig wordt gehouden. Meer weten? Schrijf 

je in voor dit gratis webinar dat wordt uitgezonden op 28 febru-

ari van 11.00 uur tot 11.45 uur.

Wat wordt er besproken?
• Het verschil tussen passieve en actieve brandveiligheid 

• Waarom verzekeraarsbelangen verder gaan dan 

 regelgeving 

• Passieve brandwerende scheidingen op de erfgrens 

• Brandwerende scheidingen binnen gebouwen 

 

Inschrijven
Wil jij ook weten hoe je een gebouw brandveilig houdt? En 

hoe het nou precies zit met brandwerende scheidingen op 

de erfgrens? Schrijf je via de website van Kingspan in voor het 

webinar Passieve brandveiligheid, dat wordt uitgezonden op 

dinsdag 28 februari van 11.00 uur tot 11.45 uur.

Jurjen Burghgraef en Roy Weghorst

Kan je er niet bij zijn? Schrijf je dan alsnog in, zodat je na afloop 

van de webinar de terugkijklink ontvangt.

https://www.kingspan.com/nl/nl/campagnes/webinar-passie-

ve-brandveiligheid/

SCHADEBOULEVARD

Na een brand aan boord van het autotrans-
portschip Felicity Ace in februari 2022, heeft 
de Noorse Rederij Havila Kystruten aan Busi-
ness Portal Norwegen laten weten voortaan 
elektrische auto’s op haar boten, die langs 
de Noorse kust opereren tussen Bergen en 
Kirkenes, te verbieden.

Geplaatst op 03-02-2023

Elektrische auto’s
verboden

Het VNAB Risk Insurance Traineeship is inmiddels 
een bekend begrip aan het worden in de markt. 
Het lijkt nog ver weg, maar in september start 
alweer de derde editie van het Risk Insurance 
Traineeship. 

Geplaatst op 03-02-2023

Derde editie 
Risk Insurance Traineeship

Allianz Partners en Bridgestone EMIA heb-
ben besloten hun krachten te bundelen 
om samen een aanbod te creëren rond hun 
belangrijkste expertisegebieden: banden en 
verzekeringen. 

Geplaatst op 30-01-2023

Allianz en Bridgestone 
kondigen pan-Europese 

samenwerking aan

Een greep uit onze uitgebreide agenda:

UW OPLEIDER OP HET GEBIED 
VAN PERSONENSCHADERECHT 
EN FRAUDE & RECHT

VOLLEDIGE AGENDA, MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN:
WWW.KERCKEBOSCH.NL/SCHADEMAGAZINE

* Neem voor (vragen of) andere punten (permanente educatie) 
contact op met de klantenservice

Een greep uit onze uitgebreide agenda:

NOvA 20 PO-punten
NIVRE PE-punten*

NOvA 2 PO-punten niet-juridisch
NIVRE PE-punten in aanvraag

NOvA 4 PO-punten
NIVRE 4 PE-punten

NOvA 6 PO-punten
NIVRE 6 PE-punten

NOvA 4 PO-punten
NIVRE 4 PE-punten

NOvA 3 PO-punten
NIVRE 2 PE-punten

NOvA 4 PO-punten
NIVRE PE-punten in aanvraag

NOvA 5 PO-punten
NIVRE PE-punten in aanvraag

NOvA 5 PO-punten
NIVRE 5 PE-punten

Verdieping personenschade(recht) 
voor niet-juristen
Docent: mr. Maaike de Vries

Leergang Letselschade
Docenten: mr. Edwin Bosch, mr. Bert de Hek, 
Jarco van de Ketterij NIVRE-re, mr. Peter Knijp, 
mr. Petra Oskam, mr. Jeroen Quakkelaar NIVRE-re 
en mr. Maaike de Vries

Actualiteiten Letselschade-
berekeningen (online)
Docent: Erik-Jan Bakker

Aansprakelijkheid van de wegbeheerder
Docent: mr. Suzanne van Reedt Dortland

Complexe situaties in de letsel-
schaderegeling
Docent: mr. Mariken Peters

Verzekeringsfraude en bewijs
Docenten: mr. Jasper van Ittersum, mr. Taraneh Riyazi, 
mr. Laura Schuurs en mr. Matthijs Stevens

Gegevensuitwisseling bij samen-
werking aanpak fraude en criminaliteit
Docent: mr. Felix Olijslager

Fraude bij AOV
Docenten: mr. dr. Erik-Jan Wervelman en drs. Joseph Wouters

Fraude & Privacy in de financiële sector
Docenten: mr. Cathérine Jakimowicz en mr. Felix Olijslager

Europees recht en verkeersongevallen
Docenten: mr. Antoinette Collignon, mr. Jorg van den Enden 
en Jelle Smits MSc

15 maart 2023

16, 23 en 30 maart , 6 april 2023 16 mei 2023

20 april 2023

16 mei 202330 maart 2023

3 oktober 202320 april 2023

5 april 2023

21 maart 2023

PERSONENSCHADERECHT

FRAUDE & RECHT

EN 26 ANDERE BIJEENKOMSTEN

EN 5 ANDERE BIJEENKOMSTEN

NIEUW

NOvA 3 PO-punten
NIVRE PE-punten in aanvraag

NOvA 2 PO-punten
NIVRE PE-punten op aanvraag

Verkeersongevallenanalyse
Docent: ing. Antony Baan Hofman

Delta-V: de geweldsinwerking bij 
niet-objectiveerbare klachten
Docent: mr. Henk van Katwijk

Direct beschikbaar 
(on demand college)

Direct beschikbaar 
(on demand college)
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OPLEIDINGEN | DIGITALE TRANSFORMATIE

De Schaduwzijde van 
Digitale Transformatie

Uit de gesprekken die adviesbureau BCE uit Bilthoven de afgelopen jaren heeft gevoerd met een groot 
aantal directies van verzekeraars, makelaars, brancheorganisaties en expertisebureaus blijkt dat steeds 
meer marktpartijen de voordelen van nieuwe IT-ontwikkelingen inzien. Het consultingbureau, dat 
gespecialiseerd is in het onafhankelijk beantwoorden en oplossen van grote IT-vraagstukken, helpt al 20 
jaar marktpartijen bij hun digitale transformatie.

Digitalisering heeft als doel om bedrijfsprocessen te verbete-

ren, meer waarde voor klanten te creëren en concurrentieel 

voordeel te behalen. Dit omvat onder andere het automati-

seren van bedrijfsprocessen, het verbeterden van de klante-

nervaring en het optimaliseren van interne communicatie en 

samenwerking.

De voordelen van IT-ontwikkelingen, zoals een significante 

kostenbesparing en concurrentie- en efficiencyvoordelen, zijn 

ook binnen de verzekeringsmarkt bekend en bewezen. Soft-

wareontwikkeling via een low-code platform is bijvoorbeeld 

een state-of-the-art manier die sneller is en bovendien lagere 

kosten behelst en meer flexibiliteit en gemak biedt. Dit maakt 

maatwerksoftware voor verzekeringsbedrijven weer betaal-

baar.

Echter, er is ook een keerzijde, met name de impact van tech-

nologie op mensen en samenleving. BCE wil hier meer inzicht 

in geven en daarom organiseren zij op donderdag 6 april een 

prikkelend seminar getiteld ‘De schaduw van digitale transfor-

matie’.

Wat wordt er besproken?
De hoofdspreker is Huib Modderkolk, onderzoeksjournalist bij 

de Volkskrant, gespecialiseerd in inlichtingendiensten, privacy 

en de digitale wereld. Daarnaast is hij auteur van het bestseller-

boek ‘Het is oorlog maar niemand die het ziet’, dat laat zien hoe 

kwetsbaar de samenleving is als ze steeds meer op techniek 

vertrouwt. BCE’ers Marc Konings en Klaas-Jan Molendijk zullen 

ook het podium nemen om te praten over digitalisering en de 

toekomst van arbeid, effecten op mensen en ethische vraag-

stukken.

Inschrijven
Het seminar is gratis toegankelijk en vindt plaats op donderdag 

6 april van 14.00 tot 17.00 uur op een nog nader te bepalen 

centrale locatie in Nederland. Inschrijven kan via de website 

van BCE: www.bce.consulting/eventsbce. <
Arbeidsdeskundige opdrachten
arbeidsdeskundige@nl.sedgwick.com

Zorgschade opdrachten
zorgschade@nl.sedgwick.com

Algemene vragen en/of gecombineerde opdrachten
martin.dehaan@nl.sedgwick.com

tel: 06-23228840

Rekenkundige opdrachten 
rekenkundige@nl.sedgwick.com

Werk & Welzijn
SCHADE-EXPERTISE

Wij ontzorgen uw verzekerde tijdens
het gehele proces.

HlpC Expertise | Havenzicht 74 | 1357 NR Almere | +31 (0)36 711 34 53

www.hlpc.nl/schade

De eigen deskundige voor gedupeerde!

Brandschade Waterschade Inbraak

AutoschadeStormschade Maritiem

SCHADEBOULEVARD

Objecten die op de snelweg rondslingeren, 
zoals verloren spanbanden of delen van een 
uit elkaar gevallen vrachtwagenband, kunnen 
leiden tot gevaarlijke situaties en beschadiging 
van voertuigen. Schade die daardoor ontstaat 
is vaak voor eigen rekening.

Geplaatst op 01-02-2023

Objecten op de snelweg De Goudse Verzekeringen Handreiking 
Chauffeurshandboek 

De Goudse Verzekeringen heeft haar strategisch 
belang in VCSW aan het begin van het nieuwe 
jaar uitgebreid van 30% naar 49%. VCSW is 
specialist en partner op het gebied van sociale 
wet- en regelgeving en behoudt haar eigen 
identiteit en autonomie.

Geplaatst op 31-01-2023

Onlangs is de ‘handreiking Chauffeurshand-
boek’ opgesteld door de risicodeskundigen 
Mobiliteit & Transport van het register RRP 
(NVVK/Verbond van Verzekeraars). Deze 
handreiking is bedoeld voor werkgevers en 
hun chauffeurs. 

Geplaatst op 31-01-2023

Op 19 april 2023 organiseert de NVGA in het Louwman museum in Den Haag de jaarlijkse ALV (alleen 
voor leden), gevolgd door een interessante marktmiddag met de business partners. 

Geplaatst op 31-01-2023

Marktmiddag en 
ALV NVGA
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PERSONENSCHADEDoor Bea van der Avort  

Fotografie: Tim van Overveld

Kortere trajecten en oprechte aandacht zorgen voor sneller toekomstperspectief

Bureau Radar gaat voor 
win-win situaties 

In september 2022 is arbeidsdeskundige en gerechtelijk deskundige Koen Krijger aangesteld als 
directeur van Arbeidsdeskundig Bureau Radar. Bij Radar heeft Koen de ruimte om een koers te varen die 
aansluit bij zijn visie op ondersteuning van betrokkenen binnen de letselschade en binnenkort ook AOV.  

Koen heeft gedurende zijn 18-jarige carrière met enige regel-

maat de ambitie uitgesproken om ooit een dergelijke direc-

tiefunctie te bekleden. Na zijn studie Rechten heeft Koen ver-

schillende functies binnen de letselschadebranche vervuld. Zo 

heeft hij gewerkt als belangenbehartiger en als letselschade-

expert buitendienst voor WA-partijen. Sinds 2011 werkt hij als 

arbeidsdeskundige binnen AOV en letsel, heeft hij de specia-

lisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige afgerond en staat hij 

ingeschreven in het Landelijk Register Gerechtelijk Deskundige 

(LRGD). 

Ervaring, passie en visie van grote waarde 
voor Radar 
Als zelfstandig en ervaren onafhankelijk professional onder-

steunde Koen partijen in complexe arbeidsdeskundige vraag-

stukken op het gebied van personenschade en AOV. Na zes jaar 

zelfstandig ondernemerschap greep Koen in het najaar van 

2022 de kans om bij Radar zijn visie uit te dragen. 

Vol enthousiasme trad hij in dienst in de functie van directeur 

van Radar. Koen: “Mijn nieuwe rol als directeur bevalt me goed. 

Naast het leidinggeven aan een groep enthousiaste professio-

nals, die vanwege de landelijke dekking door het hele land zit-

ten, en het bezoeken van diverse opdrachtgevers, ben ik bezig 

met het doorvoeren van vernieuwingen die erop zijn gericht 

dat Radar een partner is voor alle partijen om de uitdagingen 

die de branche kent, het hoofd te bieden. Ook inhoudelijk ben 

ik nog steeds actief. Met name in bezwaarprocedures en als 

deskundige in rechtbankzaken.” Voor Koen is het vanuit zijn er-

varing duidelijk dat er een win-win situatie voor alle betrokken 

partijen is te behalen. 

Belangen vanuit verschillende perspectieven 
afwegen 
Gepassioneerd vertelt hij verder. Koen: “Vanuit mijn ervaring 

kan ik de belangen vanuit verschillende perspectieven afwe-

gen, waarbij ik goed kan inschatten hoe we zo snel mogelijk 

tot resultaat kunnen komen. Niemand – zeker betrokkenen 

niet – is gebaat bij een onnodig lang traject. Wij willen daarom 

kortere, effectievere trajecten. In mijn optiek dragen deze bij 

aan meer tevredenheid over de behandeling van dossiers. Be-

langrijk daarbij is wel dat de arbeidsdeskundige eerder in een 

dossier wordt ingeschakeld dan op dit moment vaak het geval 

is, ook bij kleinere specialistische vraagstukken, waardoor de 

arbeidsdeskundige ook effectiever kan werken. Ik ben overi-

gens van mening dat dit alles al dient te gebeuren vanuit het 

uitgangspunt dat de betrokkene centraal moet staat.” 

Aandacht voor de mens, niet het dossier 
alleen
Volgens Koen zijn de arbeidsdeskundigen, re-integratie experts 

en de overige specialisten waaronder experts NAH, ergothera-

peuten, bouwkundige/hoveniers en bedrijfseconomen van 

Arbeidsdeskundig Bureau Radar door de aard van hun werk-

zaamheden beter in staat om betrokkene als persoon centraal 

te stellen. Zij werken met mensen en niet met dossiers. Koen: 

“Het gaat mij erom dat deze mensen weer bezig zijn met en 

naar de toekomst te kijken zodat ze de schadeveroorzakende 

gebeurtenis achter zich kunnen laten. Dat kan alleen met op-

rechte aandacht voor de persoon en dat dient in mijn optiek 

ook het primaire uitgangspunt van een  schaderegeling te zijn. 

Zo moet er in eerste instantie voldoende ruimte zijn voor be-

trokkenen om hun persoonlijke verhaal te vertellen. Onze ex-

perts luisteren en leren de mens áchter het dossier kennen en 

horen diens drijfveren. Met die belangrijke informatie kunnen 

zij een inschatting maken waar de betrokkene behoefte aan 

heeft, waar de oplossing zit en vanuit hun vakkennis kunnen zij 

vervolgens snel schakelen.” 

Ontwikkelingen in de letselschadebranche
Op dit moment is er veel verloop bij nagenoeg alle partijen in 

de branche, waarbij kennis verloren dreigt te gaan en de werk-

druk verder toeneemt. Daarnaast worstelen aansprakelijke 

partijen met het centraal zetten van betrokkenen en proberen 

zij tegelijkertijd de kosten van een dossier in de hand te hou-

den. Zo ook de kosten voor arbeidsdeskundigen, terwijl die bij 

tijdige inschakeling juist bijdragen aan een betere en snellere 

schaderegeling. 

Koen: “Een arbeidsdeskundige is bij uitstek geschikt om dat ge-

deelte op zich te nemen waar schaderegelende partijen onvol-

doende aan toekomen, zodat de betrokkene weer vol goede 

moed aan de toekomst kan werken, in plaats van te blijven 

hangen in het verleden.” 

Blijven leren en innoveren
Radar zoekt aansluiting bij de ontwikkelingen in de branche en 

kijkt daarbij goed naar zijn eigen dienstverlening en expertises. 

Radar doet dit met een team specialisten die vanuit een vol-

ledig onafhankelijke rol innovatief met hun vak bezig zijn en 

de intrinsieke motivatie hebben een positief verschil te maken. 

Daarnaast beschikt Radar over een zeer uitgebreid netwerk van 

specialisten op allerlei gebieden, onder andere op het gebied 

van hulpmiddelen, loopbaan- en bedrijfscoaching. Naast het 

bezoeken van relevante bijeenkomsten zoals lezingen, con-

gressen en symposia, nemen zij deel aan intervisie bijeenkom-

sten en scholingen. Hiermee houden zij hun vakkennis actueel. 

Studiedagen voor schaderegelaars/belangenbehartigers en 

Studiedagen voor schaderegelaars/
belangenbehartigers en NAH-boekje
Naast innovatie op specialistische gebieden zoekt Radar ook 

naar manieren om een positieve bijdrage te leveren aan een 

goede en adequate dossierbehandeling en kennisvergroting 

van (nieuwe) schaderegelaars/belangenbehartigers. Radar or-

ganiseerde hiervoor o.a. studiedagen, bijvoorbeeld met prof. 

mr. Arvin Kolder van Kolder Vorsselman Advocaten, en heeft 

recent het boekje ‘Niet Aangeboren Hersenletsel in Beeld’ aan 

relaties verzonden met als doel om de onzichtbare gevolgen 

van NAH voor betrokkenen en hun omgeving beter in beeld te 

krijgen en daar met elkaar over te communiceren.

Meer over Arbeidsdeskundig Bureau Radar
Radar is al meer dan dertig jaar een begrip en een vertrouwde 

naam in Nederland. Het bureau adviseert over het domein 

mens, werk en inkomen bij vraagstukken die gerelateerd zijn 

aan letsel en AOV. Het team van experts bestaat uit een vaste 

kern team van twaalf experts met een flexibele schil van tien 

deskundigen. 

Arbeidsdeskundig bureau Radar valt onder moedermaatschap-

pij PR Beheer maar functioneert onafhankelijk. Vanuit Breda 

biedt de servicesupportgroep van PR Beheer ondersteuning 

op het gebied van secretariaat, finance, marketing, HR en ICT 

aan de onderneming.  <

Arbeidsdeskundige en gerechtelijk deskundige Koen Krijger is directeur van Arbeidsdes-
kundig Bureau Radar.

In het boekje ‘Niet Aangeboren Hersenletsel in Beeld’ worden de onzichtbare gevolgen 
van NAH in beeld gebracht.

NIEMAND IS GEBAAT BIJ 
EEN ONNODIG LANG 

TRAJECT
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SCHADE-EXPERTISEDoor Cindy van der Helm

Wat maakt een 
‘expert unique’?

Ooit gehoord van de term ‘expert unique’? De term komt oorspronkelijk uit Frankrijk en verwijst naar 
een schade-expert die door zowel verzekeraar als verzekerde is benoemd en aan wiens beslissing beide 
partijen zich te houden hebben. Deze positie vraagt veel van de professionaliteit, deskundigheid en 
integriteit van de expert die immers als enige benoemd is om een schade vast te stellen. Deze rol past 
Context heel goed: in de 14 jaar dat zij bestaan is er pas één keer een eigen deskundige door verzekerde 
aangesteld op een schade waarop zij benoemd waren. Wat maakt de werkwijze van de experts van 
Context dan zo uniek dat zij in de regel als ‘expert unique’ worden aangesteld? De redactie ging met 
Context het gesprek aan.

Feit is dat Context nagenoeg altijd in samenspraak tussen ver-

zekerden en verzekeraars wordt benoemd. Dus als enige expert 

op een schade met goedvinden van de verzekerde en diens 

makelaar. Deze verdienste stamt al uit de tijd van de oprichting 

van Context. Door op objectieve wijze te werk te gaan weten 

de experts van Context zich als zodanig te manifesteren dat zij 

het vertrouwen krijgen van beide partijen. Zij staan dan ook 

nooit tussen partijen in, maar zijn gevoelsmatig gekoppeld aan 

alle partijen, waardoor er geen barrières meer zijn en iedereen 

in contact is met elkaar: verzekerde, makelaar, verzekeraar en 

Context. Keer op keer nemen de experts van Context op heel 

natuurlijke wijze deze rol op zich. Ook de experts die zich als 

partner nieuw aansloten bij Context pasten perfect in deze rol 

en ook zij treden op als ‘expert unique’. 

Wat maakt een expert een expert?
Laten we de term ‘expert unique’ eens ontleden. Want wat 

maakt een expert nou een expert? En dan komen we later in dit 

stuk wel op de term ‘unique’. 

Volgens Context zijn er enkele belangrijke factoren die bepalen 

of iemand als expert beschouwd wordt:

1. Werkervaring in de branche

Langer meedraaien in de branche geeft de experts de nodige 

bagage en ervaring om het schadeproces goed te doorzien en 

te beheersen. 

2. Specialisatie

Het is beter om je te concentreren op wat je het beste kunt, in 

plaats van te proberen zoveel mogelijk aanvullende diensten 

en producten aan te bieden, aldus Context. Hoe specifieker de 

expertisevraag, hoe meer specialisme er wordt verwacht en 

hoe groter de kans dat anderen je dit niet nadoen. 

Specialisatie is overigens een van de redenen waarom Context 

in voorkomende gevallen de klant doorverwijst naar een an-

dere marktpartij wanneer de vraag buiten de specifieke kennis 

en kunde van Context ligt. 

3. Vertrouwelijkheid 

Het is belangrijk dat partijen kunnen vertrouwen op de discre-

tie van een expert. En op het besef dat experts vertrouwelijk 

omgaan met de informatie die ze van partijen krijgen.

Kortom, een expert is volgens Context iemand die door jaren-

lange training en ervaring uitermate bedreven is in het oplos-

sen van problemen in een bepaald vakgebied en als deskun-

dige wordt aangeduid. Die persoon wordt geacht veel kennis 

en ervaring te hebben en kan door anderen als deskundige 

worden geraadpleegd. Criteria voor het zijn van een expert zijn 

onder andere de ervaring in de branche, de focus op de core 

business en betrouwbaarheid. 

Wat maakt een expert uniek?
Dan komen we nu op de term ‘unique’. Moet je dat vertalen als 

‘enig in zijn soort’ of als ‘bijzonder en anders dan anderen’? Of 

beide?

Uit een cv blijkt wat iemand heeft gedaan. Maar daar blijkt niet 

uit wat voor mens iemand is. Wie je bent, hoe je communiceert, 

dat is volgens Context bepalend voor het behalen van het doel. 

Daarnaast zien de experts zichzelf niet als experts die alleen 

feiten onderzoeken en rapporten schrijven. Ze stellen zichzelf 

de vraag voor wie het rapport is bestemd, of het rapport daad-

werkelijk bijdraagt aan een oplossing en wat het doel van het 

rapport is. Er wordt dus geen vast rapportageformat ingevuld, 

maar experts laten zich leiden door de zaken en betrokken par-

tijen. En soms is het nodig om tussen de regels door te luiste-

ren, om te begrijpen wat er aan de hand is en waar de oplossing 

ligt. 

Uiteraard is hiervoor ook de nodige vakinhoudelijke ervaring 

vereist. Ervaring is één, maar als expert zul je je ook constant 

moeten blijven ontwikkelen. Kijk maar naar de eisen die de 

beroepsvereniging het NIVRE stelt aan permanente educatie. 

Daarnaast zul je je als onderneming ook moeten blijven ont-

wikkelen. En dat is direct een van de kernwaarden van Context: 

continu op zoek gaan naar verbetering in de werkwijze. 

Onder bovenstaand kopje ‘specialisatie’ hebben we al even 

aangekaart dat de experts van Context alleen klussen oppakt 

die binnen hun kerncompetenties liggen. Tenzij … ze een pro-

bleem signaleren, omdat niemand in de markt over de beno-

digde kennis beschikt. In dergelijke gevallen kijken ze of het 

zinvol is om daarin te investeren, zowel in financieel opzicht als 

met kennis.

Zelfontwikkeld roetonderzoek en analyse
Context is in het verleden regelmatig gestuit op problemen 

die alles te maken hebben met roetonderzoek. Zowel op het 

gebied van kwaliteit als beschikbaarheid kon wat Context be-

treft nog wel een verbeterslag plaatsvinden. De kwaliteit en 

beschikbaarheid heeft bijna altijd veel gevolgen voor de finan-

De toolkit van Context is gevuld met nieuw gereedschap. Het bureau investeerde in 
kennis, hoogwaardige apparatuur en een app en ontwikkelde een eigen analyseme-
thodiek om ter plaatse roetonderzoek uit te voeren en te analyseren. 

Contaext gebruikt de als schade-expert opgedane kennis en ervaring om voor een ondernemer inzichtelijk te maken welke bedrijfsschade-risico’s hij 
loopt. 
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ciële impact van een schade. Toen ze enige tijd geleden weer 

tegen beschikbaarheid en kwaliteitsissues aanliepen, was dit 

de druppel die de emmer deed overlopen. Ze besloten het heft 

in eigen hand te nemen. 

Meten is weten
Zij investeerden in kennis, hoogwaardige apparatuur en een 

app en ontwikkelden een eigen analysemethodiek om ter 

plaatse roetonderzoek uit te voeren. Snel, kwalitatief, con-

sistent, onderbouwd, uitlegbaar en – in tegenstelling tot alle 

bestaande methodieken die analoog worden uitgevoerd – di-

gitaal. Zo kan de meting goed gedocumenteerd worden, zijn 

de resultaten reproduceerbaar en kunnen er gemakkelijker en 

sneller analyses worden uitgevoerd, waarmee fouten kunnen 

worden voorkomen en aanzienlijke kosten kunnen worden be-

spaard. De apparatuur is bovendien mobiel en kan ter plekke 

worden opgesteld, zodat eenieder mee kan kijken. 

Nieuwe, marktbrede norm
De aanpak wordt ondersteund door een aantal toonaange-

vende, onafhankelijke technische reconditioneerders. Hierdoor 

kan Context op locatie de omvang en aard van de gevolgen 

van een brandschade vaststellen en samen met de betrokken 

partij een schoonmaakplan opstellen.

Dit verkort de verwerkingstijd aanzienlijk, waardoor een spe-

cialistische reconditioneerder direct aan de slag kan met het 

reinigen van de ruimtes zodat die zo snel mogelijk vrijgegeven 

kunnen worden. Dat heeft natuurlijk een directe impact op de 

bedrijfsschade en de continuïteit van het bedrijf. Bovendien 

verbetert dit de kwaliteit van het herstel- en schoonmaakwerk 

en wordt de kans op discussie verminderd.

En zo is de toolkit van Context gevuld met nieuw gereedschap. 

Maar daar stopt het niet, als het aan hen ligt. De volgende stap 

is namelijk samen met de markt een norm ontwikkelen voor 

roetmeting op basis van verifieerbare en reproduceerbare 

data, zodat er geen discussie meer kan ontstaan over de uit-

komsten van het onderzoek.

En aansprakelijkheidsschades?
Als we ervan uitgaan dat een ‘expert unique’ een expert is die 

op basis van vertrouwen door alle betrokken partijen gevraagd 

wordt een rol te spelen bij het oplossen van een probleem, 

blijkt al snel dat deze rol ook in een aansprakelijkheidszaak 

mogelijk is. Of zij worden ingeschakeld door de verzekerde of 

de verzekeraar is dan net zo min relevant als in een brandzaak. 

Het gaat uiteindelijk om de oplossing die gevonden wordt voor 

een zaak, die recht doet aan de belangen van zowel de verzeke-

raar als de verzekerde en andere bij de zaak betrokken partijen. 

Context wordt dan ook vaak als expert benoemd in complexe 

aansprakelijkheidsschades, denk aan zaken met veel betrokken 

partijen en meerdere verzekeraars, om samen met de onderne-

mer een pad naar de uitgang van zo’n complexe zaak te vinden. 

Als je het niet vaak doet, en de gemiddelde ondernemer heeft 

niet dagelijks met complexe aansprakelijkheidsschades te ma-

ken, is het moeilijk door de bomen het bos te zien en vooral om 

alle kikkers in de kruiwagen te houden. Ervaring van de expert 

en goede analyse- en communicatieve vaardigheden helpen 

ondernemers om het juiste pad uit dit complexe landschap te 

vinden. 

Bij recallschades kunnen de experts van Context op basis van 

eigen ervaring de begeleiding van een recall bieden en wel 

vanaf het allereerste moment dat er een vermoeden is gerezen 

dat er iets aan de hand is. Zij kunnen een ondernemer advise-

ren over de te nemen maatregelen ten aanzien van traceability, 

isolatie van verdachte partijen tot en met de communicatie 

met de NVWA. 

Daarom maken zowel bedrijven – of ze nu wel of geen polis 

hebben – als verzekeraars gebruik van de diensten via de 24/7 

hotline, die speciaal hiervoor in het leven is geroepen en die 

bemand wordt door eigen experts. 

Hoe gaat een ‘expert unique’ te werk?
De eerste stap bij een opdracht is het opbouwen van weder-

zijds vertrouwen en kiezen voor een gezamenlijke aanpak. Ook 

het doel en/of de uitkomst worden samen bepaald, want dat 

is de lat waarlangs wordt gemeten. Dat doel en die uitkomst 

hebben overigens niets te maken met de grootte van de zak 

met geld, maar met het indemniteitsbeginsel: wat is er nodig 

om terug te komen in de situatie zoals die was, één seconde 

voordat het drama zich voltrok. 

Alle partijen moeten er het vertrouwen in hebben dat Context 

niet is ingeschakeld om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk 

geld wordt uitgekeerd, of omgekeerd, om een zo hoog moge-

lijke schade-uitkering los te peuteren. Zij helpen om langs de 

spelregels van de polis of de wet de schade vast te stellen of te 

begroten. In een polis staat wat er is afgesproken. Dan heb je te 

maken met voorwaarden, uitsluitingen en waarderingsgrond-

slagen.  Die bepalen wat je moet doen en wat je moet laten en 

daar kan men niet omheen. 

Alle partners van Context zijn zelf ondernemer en weten de 

juiste vragen te stellen aan verzekerden. Ze zijn getraind om 

een inhoudelijk goede en best scherpe discussie te voeren. Die 

discussie gaat veelal over de juiste maatregelen om de conti-

nuïteit van het bedrijf te garanderen, want daar zit de zorg van 

iedere ondernemer, of het nu een producent is of een dienst-

verlener. De continuïteit van een onderneming is immers de le-

vensader van een bedrijf, ongeacht de mate waarin het bedrijf 

verzekerd is.

Empathie, verbale en non-verbale communicatie. Sleutelwoor-

den in het proces om het vertrouwen te krijgen van alle par-

tijen. Ja, het zijn clichés, maar als je non-verbaal wat anders uit-

straalt dan wat je zegt levert dat kortsluiting op. Mensen voelen 

het of je oprecht bent. Zoals Managing Director Michael Blonk 

vaak zegt: “het praatje moet bij het plaatje passen”. Wat iemand 

ziet en voelt moet overeenkomen met datgene wat iemand 

hoort. En je moet doen wat je belooft.

Teruggeven van kennis
Het unieke karakter van de aanpak van Context uit zich ook op 

een andere manier. Zij gebruiken de als schade-expert opge-

dane kennis en ervaring om voor een ondernemer inzichtelijk 

te maken welke bedrijfsschade-risico’s hij loopt. Zij maken deze 

kwantificeerbaar en ondersteunen een ondernemer bij het 

maken van bedrijfscontinuïteitsplannen. Daarbij gaat het om 

op maat gemaakte bedrijfsschade-analyses en bedrijfscontinu-

iteitsplannen, die niet gebaseerd zijn op vragenlijsten, maar op 

praktijkgerichte interviews met de mensen binnen een bedrijf 

die bij een calamiteit de kar moeten trekken. 

Dat dus
En met al die genoemde punten zoals werkervaring, speciali-

satie, vertrouwelijkheid, persoonlijkheid, werkwijze, ontwikke-

ling van nieuwe methodieken en het teruggeven van kennis 

aan de markt maakt Context het verschil. En precies dat maakt 

een ‘expert unique’.  <

Ben je toe aan een 
minder voorspelbare baan?
Context is een advies- en schade-expertisebureau, voornamelijk op het gebied 
van bedrijfsschade, technische schade, bouwkundige schade, letselschade en 
aansprakelijkheidsschade. 

Wij werken voor verzekeraars, makelaars in assurantiën, advocaten en (veelal 
industriële) ondernemingen. Daarbij komen wij bij alle soorten ondernemingen 
over de vloer, van klein tot groot, van familiebedrijf tot beursgenoteerd.

Onze hoofdactiviteit is schade-expertise. Daarnaast zetten wij onze ervaring in 
voor analyse, advies, coördinatie en begeleiding van (de risico’s van) schades 
en claims binnen en buiten Nederland.

Internationale opdrachten voeren wij uit in samenwerking met collega’s die zich 
hebben verenigd in ons netwerk Context International®. 

In verband met groei van onze opdrachtenportefeuille zoeken wij: 

een technisch schade-expert
en een

(aankomend) bedrijfsschade-expert
Geïnteresseerd? Stuur dan je CV met een motivatie naar onze office manager 
Linda van Dijk vandijk@contextbv.com.  Wij kijken ernaar uit!

Wie zoeken wij?
• Ben je een techneut met een breed georiënteerde (scheeps)werktuigbouwkundige

achtergrond? Of
• Ben je een financieel talent?
• Vind je het leuk om crisissituaties beheersbaar te maken?
• Houd je van afwisseling?
• Kun je buitenstaanders uitleggen wat je hebt gedaan en waarom?
• Ben je ook in staat om dat goed op schrift te krijgen in het Nederlands en Engels?

Dan hebben wij een hele leuke plek voor jou.

Wat bieden wij?
Van een ambitieus bedrijf als Context mag je uitstekende arbeidsvoorwaarden verwachten.

Hoe deze kunnen worden ingevuld bespreken wij graag tijdens een nadere kennismaking.

Waar vind je ons?
Context B.V., Levantkade 65 , 1019 MJ  Amsterdam, 020 676 0467, www.contextbv.com

SCHADE-EXPERTISE
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Jubilerende McLarens heeft magneetwerking op nieuwe medewerkers

Klaar voor nog minstens 
30 jaar

Het jaar 2023 is één groot feest voor McLarens BV. Wat ooit onder de naam Vanderwal & Joosten door het 
leven ging als een ‘klein’ familiair bedrijf dat hoogwaardige expertise voor complexe vraagstukken levert, 
werd in 2021 overgenomen door het internationaal opererende McLarens. Belangrijkste reden waarom 
de aandeelhouders hun aandelen verkochten? Continuïteit bieden aan medewerkers en opdrachtgevers 
en de dienstverlening met verbreden. En dat is gelukt. Dit jaar viert McLarens BV zelfs zijn 30-jarig 
jubileum.

De aftrap voor het jubileumjaar werd in januari gegeven met 

taart op de vier Nederlandse kantoren en een verrassingsfeest 

voor de jubilerende country managing director en een van de 

oprichters Gerrit Taal. Maar daarmee stoppen de festiviteiten 

niet. Op 6 februari bood het bedrijf de VNAB-borrel aan. En 

ook alle ‘vaste’ elementen uit de activiteitenkalender van het 

bedrijf, zoals de jaarlijkse barbecue en het weekendje weg met 

collega’s en partners, krijgen een feestelijk tintje. De droom van 

de oprichters, namelijk een bedrijf neerzetten waar collega’s in 

een fijne werkomgeving aan interessante schades kunnen wer-

ken en vooral plezier met elkaar kunnen hebben, is overeind 

gebleven. Gerrit: “Vanaf dag één hanteren wij de filosofie dat 

we plezier in ons werk willen hebben en houden. Dat we de 

dingen doen waar we vrolijk van worden. Ook al heeft McLa-

rens wereldwijd zo’n kleine 2.000 medewerkers verspreid over 

40 landen, wij hebben ook na de overname vast kunnen hou-

den aan die persoonlijke touch van een familiebedrijf.” 

Plezier en enthousiasme
“McLarens is weliswaar een relatief grote speler, maar het be-

drijf heeft net als wij zijn persoonlijke en klantgerichte aanpak 

en hoogwaardige kwaliteit weten vast te houden. McLarens’ 

netwerk, kennis en manier van werken zijn voor ons juist de be-

langrijkste redenen geweest om met het bedrijf in zee te gaan. 

Als affiliate partners hebben we vóór de overname al 13 jaar 

bij elkaar in de keuken mogen kijken. Na zo’n tijd weet je wel 

dat het goed zit. Als directie hebben we ook na de overname 

het bedrijf naar eigen inzicht mogen runnen en dat zullen we 

op onze eigen manier blijven doen. Zo geven wij onze mede-

werkers nog steeds alle vrijheid om hun werk en passie uit te 

voeren. En ja, ook ik voel nog steeds die passie als ik aan het 

werk ben.” 

Besmet door het virus
“Ik zie de passie in mijn collega’s vooral terug als er sprake is van 

een zaak waar we met een multidisciplinair team op werken. 

Want dan word je door dat virus, zoals ik het noem, besmet. 

En dan word je eigenlijk nog enthousiaster en ontstaat er een 

heel interessant mechanisme, omdat je dan nog steeds bezig 

bent met dingen die je leuk vindt, maar je kan dan ook leunen 

op collega’s die op een specifiek aandachtsgebied beter zijn 

dan jij bent. Daar kan je weer van leren en je kan er met elkaar 

over praten. Dus je hebt een gemeenschappelijk doel en iets 

gemeenschappelijks om over te praten. En dan wordt dat en-

thousiasme niet door één persoon, maar door drie of vier per-

sonen gedeeld.” 

Fijne werkomgeving creëren
“De andere filosofie die we vanaf het begin af aan gehanteerd 

hebben is dat we – ook al zijn we een bedrijf waarbij de schoor-

steen moet roken – goed willen zijn voor onze mensen. En het 

automatische gevolg daarvan is altijd geweest dat mensen dan 

ook weer goed zijn voor ons. We hebben nooit alleen gekeken 

naar de financiële resultaten van het bedrijf. Nee, we hebben 

een fijne werkomgeving gecreëerd waardoor de prestatie ei-

genlijk een logisch gevolg was van die fijne werkomgeving. En 

zo kon het bedrijf groeien. Nu zijn we gegroeid van één naar 

vier vestigingen. En dan probeer je eigenlijk van die eerste ves-

tiging een kopie te maken. Want elk kantoor heeft een centraal 

geplaatste lunchtafel. En aan die lunchtafel, ja, daar wordt dat 

enthousiasme aangewakkerd. Daar vindt het delen van ken-

nis en ervaringen plaats. Daar is men trots dat een collega een 

heel mooie zaak in behandeling heeft met allerlei uitdagingen. 

Maar ook eventuele leuke en minder leuke privé aspecten krij-

gen hier de benodigde aandacht. En dan heb je eigenlijk het 

DNA te pakken waar we al 30 jaar op kunnen terugvallen en 

dat succesvol is.

Magneetwerking op nieuwe medewerkers
“En juist voor die aspecten hebben wij altijd goed gezorgd, op 

een heel natuurlijke wijze. En die blijken ook nu nog steeds een 

magneetwerking te hebben op anderen.

Zo’n drie jaar geleden zijn wij gestart met een Young Talent pro-

gramma waar wij jongeren opleiden. Wij richten ons niet per 

se op sollicitanten die ervaring hebben, maar zijn ook geïnte-

resseerd in jongeren die nog niet in de branche werken, maar 

al wel enige bagage hebben. We hebben naast het complexe 

werk gelukkig meer dan voldoende wat minder complexe 

schades waarmee zij ervaring kunnen opdoen. Maar veel be-

langrijker; de ervaren experts willen graag een mentor zijn en 

hebben hun kennis en ervaring opengesteld voor de jongere of 

minder ervaren experts. En dankzij ons internationale netwerk 

kunnen we nieuwe collega’s ook kennis laten maken met de 

manier waarop er in andere landen wordt gewerkt.”

Multidisciplinaire aanpak
“Maar een van de mooiste dingen vinden collega’s toch wel 

die multidisciplinaire aanpak. En dat gebeurt steeds vaker, ze-

ker nu onze internationale- en personenschade portefeuilles 

groeiende zijn, met daarnaast de niches zoals agrarisch, milieu 

en renewable energy. Zo krijgen we steeds meer schades op 

het gebied van de momenteel volop in uitvoering zijnde ener-

gietransitie. We hebben hiervoor onlangs een speciale afdeling 

genaamd ‘Techniek en Energie’ opgezet. Juist in dit segment 

komen veel verschillende disciplines en specifieke kennis sa-

men. We krijgen ook aantoonbaar meer letsel-, agrarische- en 

milieuschades waaraan met een multidisciplinair team wordt 

gewerkt. En daarnaast krijgen we – nu we deel uitmaken van 

McLarens – ook steeds meer internationale opdrachten die we 

al dan niet in samenspraak met buitenlandse collega’s oppak-

ken.” 

McLarens’ jubilerende country managing director en een van de oprichters van VWJ 
Gerrit Taal werd totaal verrast tijdens een surpriseparty.

In het kader van het 30-jarig jubileum werden alle medewerkers op de vier vestigingen 
verrast met taart.

WE KRIJGEN 
AANTOONBAAR MEER 
LETSEL-, AGRARISCHE- 
EN MILIEUSCHADES

Dat proces is ook niet gestopt toen we onderdeel werden van 

McLarens. In Nederland mogen wij immers gewoon ons ding 

blijven doen en kunnen we onze eigen identiteit houden. En 

sterker nog, er wordt eigenlijk met veel respect door onze bui-

tenlandse collega’s gekeken naar de manier waarop wij dat in 

Nederland doen. We hebben nu regelmatig buitenlandse col-

lega’s over de vloer die in het begin met verbazing aanschouw-

den wat er allemaal gebeurde aan de eettafel. Want dan gingen 

we lunchen en de onderwerpen gingen van links naar rechts. 

Van zakelijk naar niet zakelijk. Werkelijk alles komt ter sprake. 

Ja, dat vonden ze eigenlijk wel een heel interessante situatie. 

In de fase waarin we nu zitten met inflatie, met het ‘jagen’ op 

mensen om je bedrijf te kunnen continueren, dan blijkt het dus 

uiteindelijk niet alleen te gaan om een financiële prikkel, maar 

ook om binding, om plezier in je werk, om een goed gevoel 

met het bedrijf.”
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Want dat vindt Gerrit belangrijk: samen met collega’s de klan-

ten zo goed mogelijk bedienen. Als klanten tevreden zijn is hij 

dat ook. “Tot op de dag van vandaag is het werk nog steeds 

een feest. Ik vind het leuk om op basis van kennis en kunde 

klanten te bedienen waarbij ik gesteund word door collega’s. 

En waarbij ik kan samenwerken met collega’s die met hun ken-

nis en kunde de puzzel compleet kunnen maken. Dat is zo fijn 

aan onze interdisciplinaire aanpak.

Toekomstperspectief
McLarens in Nederland is wat Gerrit betreft ook klaar voor de 

toekomst; niet alleen vanwege de collegiale invulling, maar 

ook omdat het samengaan met de grote Mclarens organisa-

tie veel voordelen heeft. “Doordat McLarens een betrokken 

internationale organisatie is, hebben wij in Nederland enorm 

geprofiteerd van de professionaliseringsslag die wij hiermee 

konden maken. Zonder helemaal uitputtend te zijn, merken 

wij dat onze compliance een boost heeft gekregen, dat er veel 

ER IS MEER NADRUK 
KOMEN TE LIGGEN OP 

SUSTAINABILITY 

meer nadruk is komen te liggen op sustainability en dat wij 

gebruik kunnen maken van alle kennis en ervaring vanuit met 

name de UK. Dat vereist soms een andere kijk en dat is soms 

ook wat uitdagend voor onze medewerkers, maar wij weten 

zeker dat onze klanten met hetzelfde bezig zijn en ook van ons 

verwachten dat wij deze aspecten goed borgen en daar serieus 

mee omgaan. Ons doel is dan ook om het mooie van het oude 

VWJ te behouden en tegelijkertijd het nieuwe en goede van  

McLarens te omarmen, zodat wij in Nederland klaar zijn voor 

nog minstens 30 jaar.” <

Door Rosalie de Groot en Cindy van der HelmIn het spoor van de milieuschades

Sjaak Veken zoekt milieuschades 
tot op de bodem uit

De internationale- en personenschade portefeuilles van McLarens zijn groeiende, evenals de niches 
agrarisch, milieu en renewable energy. Om het groeiend aantal milieuschades het hoofd te kunnen 
bieden heeft McLarens eind vorig jaar schade-expert Sjaak Veken aangetrokken. Sjaak heeft een studie 
Planologie achter de rug, een achtergrond in milieukundig advies bij onder andere Arcadis, gevolgd door 
jarenlange ervaring als schade-expert, gespecialiseerd in milieuschades. 

Voordat Sjaak Veken in de expertisewereld terechtkwam, werk-

te hij met veel plezier als projectmanager bij een milieukundig 

ingenieursbureau. Een groot deel van dat plezier bestond daar-

bij uit de werkbezoeken en het contact met de mensen op loca-

tie. Dat was waarom de baan van milieuschade-expert hem zo 

aansprak. Als schade-expert ga je immers regelmatig op pad, is 

elke schade anders en ontmoet je telkens nieuwe mensen.  In 

2013 besloot Sjaak daarom om als schade-expert aan de slag 

te gaan.  Door zijn ervaring met milieukundig onderzoek en 

milieu-calamiteiten had hij het expertisewerk rondom milieu-

schades snel onder de knie. Gelijktijdig  volgde hij de opleiding 

tot NIVRE Register-Expert en maakte zich langs die weg ook de 

andere aspecten van het expertisevak eigen. 

Zijn ervaring in het milieutechnische werkveld ziet hij echt als 

een meerwaarde voor zijn huidige werk. Vanwege de specifieke 

milieuwet- en regelgeving kan het voor opdrachtgevers name-

lijk lastig zijn om een milieuschade te doorgronden. Daarnaast 

vraagt het naar behoren en kostenefficiënt ongedaan maken 

van een milieuverontreiniging om een pro-actieve aanpak, 

waarbij de formele verantwoordelijkheid soms komt te liggen 

bij een verzekerde partij die daar zelf niet de specifieke kennis 

van in huis heeft. Opdrachtgevers verlangen daarom juist een 

milieudeskundige die hun klant bijstaat en adviseert over de te 

nemen acties.

Multidisciplinaire schades
“Over het algemeen behandel ik de schades binnen mijn vak-

gebied zelfstandig, maar soms gaat de milieuschade samen 

met zaken waar ik te weinig kennis van heb. De lekkage van 

een verontreinigende stof kan bijvoorbeeld een complexe in-

stallatietechnische oorzaak hebben, waardoor ik dat deel van 

het onderzoek beter aan iemand met die specifieke deskundig-

heid kan overlaten. Of als er bij een grote brand asbest is vrijge-

komen vormt de milieuschade slechts een deel van het totaal 

aan vermogensschade. In dit soort gevallen vraagt de behan-

deling van een zaak om de inbreng van meerdere disciplines.” 

Sjaak vindt dat hij hiervoor bij McLarens op de juiste plek zit. 

“De verscheidenheid aan kennis bij mijn collega’s is groot. 

Doordat je elkaar regelmatig spreekt en ziet op kantoor, weet 

je waar anderen mee bezig zijn en bij wie je terecht kan. Door 

die korte lijnen is het makkelijker om elkaar te  betrekken en 

dat is ook wat in de praktijk gebeurt.”

Diversiteit aan milieuschades
Wat er zoal onder milieuschade valt? Vanuit het perspectief 

van de schade-expert bestaat milieuschade uit de kosten die 

nodig zijn om een verontreiniging en/of verstoring van het mi-

lieu ongedaan te maken. Dat kan heel verschillend zijn. Denk 

aan asbesthoudende platen die van een dak zijn gewaaid, een 

lekkende brandstoftank, door brand verspreide zonnepaneel-

deeltjes of vloeibare mest die uit een kapotte silo stroomt.  Voor 

al deze gevallen heb je gespecialiseerde bedrijven nodig om 

de verontreiniging op te ruimen. De kosten die zij daarvoor in 

rekening brengen, bepalen dan de omvang van de schade. 

“Als schade-expert probeer ik waar mogelijk het effect van de 

verontreiniging te beperken, door bijvoorbeeld snel en in over-

eenstemming met alle betrokkenen een deskundige saneerder 

te betrekken”, legt Sjaak uit. “Snel handelen kan verdere ver-

spreiding voorkomen en bespaart in veel gevallen hoge sane-

ringskosten.” 

Aan de andere kant signaleert Sjaak in het werkveld ook dat 

calamiteitenbedrijven of opdrachtgevers soms onterecht een 

verontreiniging als calamiteit aanvliegen. “Dat iets verplicht 

gesaneerd moet worden, hoeft niet te betekenen dat er dag 

en nacht moet worden doorgewerkt om alles op tijd schoon 

te krijgen.  Wanneer de situatie stabiel blijft, is er genoeg tijd 

om bij andere partijen een offerte aan te vragen. Omdat op-

ruimingswerk in het reguliere beduidend minder kost, kan het 

soms dus ook juist voordeliger uitpakken door op de rem te 

trappen.” 

Schade-expert Sjaak Veken is gespecialiseerd in milieuschades. “De 
milieuschades die ik nu behandel omvatten vaak ook andere disciplines, 
waardoor ik veel met collega’s optrek.”         (Fotografie Cindy van der Helm)

Ook op landbouwgrond rondslingerende zonnepaneeldeeltjes na een brand vallen 
onder milieuschade.

Complexe milieuschades en McLarens
In november 2022 maakte Sjaak de overstap naar McLarens. 

Sjaak geeft aan dat hij zich er meteen thuis voelde. “Het werk-

veld kende ik natuurlijk al en heb ik altijd erg leuk gevonden. 

Het verschil met vorige werkgevers heeft met name te maken 

met de aard van de schades: McLarens is nu eenmaal een ex-

pertisebureau dat gevraagd wordt voor de meer complexe en 

technische schades. De milieuschades die ik nu behandel om-

vatten vaker andere disciplines, waardoor ik meer met collega’s 

optrek. Daarnaast biedt die complexiteit ook meer ruimte als 

het gaat om onderzoek. Ik merk dat opdrachtgevers dat zien 

en het waarderen wanneer iets tot op de bodem wordt uitge-

zocht. 

Een andere grote verandering sinds de overstap naar McLarens 

is het werken op kantoor. Bij mijn vorige werkgever werkte ik 

voornamelijk vanuit huis en ging ik slechts af en toe voor over-

leg naar kantoor. Het werk was erg zelfstandig en deed je al-

leen. Dat er nu van mij verlangd wordt dat ik regelmatig op 

kantoor kom, vond ik aanvankelijk minder prettig, want het 

kost natuurlijk reistijd. Maar nu ik vaker naar kantoor ga, merk 

ik dat ik dat eigenlijk heel fijn vind. 

Iedere vestiging van McLarens heeft een grote tafel waar alle 

collega’s rond lunchtijd ‘verplicht’ samen lunchen. Doordat je 

dagelijks met elkaar aan tafel zit, blijf je betrokken met elkaar. 

Dat maakt ons een hecht team en dat heeft er ook voor ge-

zorgd dat ik me hier al heel snel op mijn plek voelde.”  <
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Sas Calamiteiten: 24/7 is ook echt 24/7

Het proces ligt nooit stil
In 2019 richt Ruud van Sas zijn eigen onderneming op genaamd Sas Calamiteiten. Wat start in een 
garagebox is uitgegroeid tot een bedrijf dat verhuisd is naar een nieuwe, groeibestendige locatie in 
Schiedam. Vanuit dit pand werkt Ruud samen met collega’s Aydin Karatas en Ashley van Sas hard aan 
de groei en professionalisering van het bedrijf dat zich richt op het treffen van schadebeperkende 
maatregelen en het aanbrengen van noodvoorzieningen in de regio Rotterdam.

Het was zijn voormalig werkgever die hem ooit stimuleerde om 

een eigen bedrijf te starten. Met een achtergrond als elektricien 

en ervaring als leidinggevende van een bouwkundige afdeling 

ontdekte Ruud, bevestigd door zijn werkgever, dat hij voldoen-

de capaciteiten bezat voor het ondernemerschap. Hierdoor 

ontstond ‘Sas Onderhoud’. Het aannemersbedrijf groeide uit 

tot een organisatie met een team van 12 werknemers. “Bijna 17 

jaar lang heb ik dat bedrijf met enorm veel plezier gerund. Door 

privéomstandigheden ben ik tijdelijk in loondienst geweest bij 

een reconditioneringsbedrijf, maar zodra ik de kans zag ben ik 

weer mijn eigen bedrijf gestart. Het reconditioneringswerk ligt 

mij goed en daarom heb ik ‘Sas Onderhoud’ omgezet in ‘Sas 

Calamiteiten’. Al snel stroomden de opdrachten binnen. Mijn 

goede vriend Aydin en vrouw Ashley stapten aan boord en in-

middels zijn wij drieën eigenaar van het bedrijf. 

In de zomer van 2022 hebben wij ons nieuwe pand in Schie-

dam betrokken. Het is een mooi kantoor met eigen werkplaats, 

veel opslagruimte en meer dan genoeg ruimte om door te 

groeien. Hierdoor hoeven wij voorlopig niet meer te verhuizen. 

Wij kunnen ons vol overgave richten op de interne processen 

en certificeringen, want dat is wat de markt vraagt als je serieus 

mee wil doen.” 

50 jaar ervaring
Alhoewel Sas Calamiteiten nog geen vier jaar bestaat, heeft 

het reeds naam verworven in de calamiteitenwereld. Ruud en 

Aydin gaan altijd samen op pad en werken alleen in de regio 

Rotterdam. Samen bieden zij een groot scala aan calamiteiten-

diensten aan. Omdat zowel Ruud als Aydin jarenlange ervaring 

hebben met reconditionerings- en bouwkundige werkzaam-

heden kunnen zij bijna alle werkzaamheden zelf doen. Aydin: 

“Ruud werkt al sinds zijn 15e in de bouw en ik heb zelf ook al 

bijna 25 jaar ervaring. Samen beschikken wij over 50 jaar er-

varing. Daar hebben wij nu veel profijt van. Als we een nieu-

we opdracht krijgen, kunnen we deze van A tot Z zelfstandig 

afhandelen. Wij hoeven bijna nooit een externe partij in te 

schakelen. Dat is niet alleen voor onszelf fijn, maar dat scheelt 

gedupeerden ook veel tijd en geld. Zij hoeven niet meerdere 

keren uit te leggen wat er precies aan de hand is of te wachten 

tot er een loodgieter of elektricien kan komen. Het proces ligt 

dus nooit stil. Als wij aankomen hebben wij meestal aan een 

paar uur genoeg om de schade te herstellen. Omdat we zoveel 

verschillende diensten kunnen aanbieden krijgen we zeer uit-

eenlopende opdrachten. Onze grootste opdrachtgevers zijn 

verzekeraars, maar we werken ook voor andere partijen, zoals 

de politie. Zij schakelen ons in op het moment dat zij een pand 

willen betreden dat op slot is. Daarnaast voeren we lekdetectie 

uit voor VvE beheerders, 24-uurs diensten voor aannemers-

bedrijven en schadestops bij calamiteiten. Omdat wij alleen in 

onze eigen regio werken weten opdrachtgevers dat wij altijd 

binnen een half uur ter plaatse zijn nadat wij gebeld zijn, of dat 

nu rond etenstijd of midden in de nacht is. En ook dat het pro-

bleem opgelost is als wij weer vertrekken. We kunnen immers 

alles zelf doen, van het installatie- en loodgieterswerk tot aan 

het bouwkundige deel. Ook de afwerking kunnen wij verzor-

gen. Die variëteit houdt ons werk leuk. Als we ergens aanko-

men is het vaak een ontzettende puinhoop, en als we weggaan 

lijkt het net alsof er niets is gebeurd.” 

“We zijn een relatief klein bedrijf, maar we kunnen grote pro-

blemen oplossen”, vult Ruud aan. “Wij nemen dag en nacht zelf 

de telefoon op en rukken uit als het nodig is. 24/7 is bij ons 

dus ook echt 24/7.” Ruud en Aydin genieten van de variëteit en 

de blije gezichten als zij aan het werk zijn. Want zij weten bij 

iedereen een lach op het gezicht te toveren, hoe emotioneel 

gedupeerden ook zijn als ze binnenkomen. En dat is misschien 

ook wel hun kracht. “Sinds onze snelle groei krijgen we soms 

meer opdrachten dan we met zijn tweeën aankunnen. Voor die 

gevallen hebben we een vaste pool zzp’ers wiens hulp we kun-

nen inschakelen. Deze pool bestaat uit mensen met dezelfde 

werkhouding als wij. Hierdoor weten we zeker dat de kwaliteit 

van ons werk hoog blijft.” 

Calamiteitendiensten
Om deze kwaliteit aan te tonen heeft Sas Calamiteiten een aan-

tal certificaten binnengesleept, waaronder de ISO 9001 Certifi-

cering. Met het betrekken van het nieuwe pand en het behalen 

van de ISO 9001 Certificering voldoet Sas Calamiteiten aan ei-

sen van diverse partijen. Ruud: “In de afgelopen paar jaar heb-

ben we al wel een paar opdrachten via diverse calamiteiten-

bedrijven mogen doen. Afgelopen jaar hebben wij de laatste 

stappen gezet om aan de ISO 9001 Certificering te voldoen. 

Als wij aankomen zijn de hulpdiensten vaak net weg en is de 

situatie nog behoorlijk chaotisch. Wij proberen dan meteen te 

stabiliseren en de gedupeerde gerust te stellen. Als het lukt om 

de gedupeerde wat rust te brengen en de schade te verhelpen 

zijn we daar heel blij mee. 

Sas Calamiteiten is een relatief klein bedrijf, maar kan grote problemen oplossen. Eigenaren Aydin Karatas (l.) en Ruud van Sas (r.) trekken altijd samen op en weten 
gedupeerden snel te helpen.

“ALS WE WEGGAAN LIJKT 
HET NET ALSOF ER NIETS 

IS GEBEURD”

Voor onze opdrachtgevers is het belangrijk dat je bij elke hulp-

vraag binnen een half uur op locatie kan zijn. Mede daarom 

blijven wij in de regio Rotterdam werken. We willen niet dat 

mensen op ons moeten wachten. Daarnaast vinden wij deze 

regio ook gewoon een heel leuke regio om in te werken. We 

kennen de mensen en de meeste opdrachtgevers kennen ons. 

Van het grootste deel van de opdrachtgevers hebben wij al wat 

achtergrondkennis en kennen we vaak ook de werkwijze goed. 

Dat zorgt voor een heel prettige samenwerking.” 

Duurzaamheid
De wereld vraagt om duurzame oplossingen. Ook Sas Calami-

teiten denkt daarin mee. Aydin: “Je kan tegenwoordig echt niet 

meer aankomen met citronella en een schuursponsje of met 

zware chemicaliën om te reinigen. Wij houden altijd onze ogen 

open voor nieuwe en duurzamere technieken voor lekdetectie, 

droging en reiniging. Daarom zetten wij tegenwoordig vaak 

luchtgommen in om te reinigen. Dit is vergelijkbaar met zand-

stralen, maar maakt gebruik van zachte keramische korrels in 

plaats van zand, waardoor het erg geschikt is voor het reinigen 

van fragiele oppervlakken. Het voordeel van technieken zoals 

zandstralen en luchtgommen is dat er geen chemicaliën aan 
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te pas komen. Het reinigingsproces is dus absoluut niet vervui-

lend voor het milieu.”

“Zandstralen is inderdaad een heel fijne techniek”, beaamt 

Ruud. “Vorig jaar hebben we daar zelfs een grote parkeer-

garage mee gereinigd, omdat er ter plekke geen wateraanvoer 

was. Gelukkig beschikten wij toen al over onze certificaten, 

want je moet wel weten waar je mee bezig bent als je dit soort 

technieken toepast. Er zijn veel duurzame oplossingen die wij 

toepassen en we zijn daar erg enthousiast over. We staan dan 

ook altijd open voor nieuwe ideeën en nodigen ondernemers 

uit om nieuwe producten door ons te laten testen. Zo dragen 

wij ons steentje bij aan een duurzame wereld.” 

Blik op de toekomst
In het nieuwe kantoor van Sas Calamiteiten is genoeg ruimte 

voor groei en het team heeft veel plannen voor de toekomst. 

Om verder te groeien en het zelf wat rustiger aan te kunnen 

doen willen Ruud en Aydin – die nu dag en nacht werken – ooit 

nog graag drie vaste medewerkers aannemen. Maar voordat 

het zover is wordt er eerst nog hard gewerkt aan het funda-

ment van het bedrijf. Zo hebben de mannen hun zinnen gezet 

op het behalen van een bedrijfsmatig VCA-certificaat. Ruud: 

“Wij vinden het belangrijk dat het fundament van ons bedrijf 

stabiel is voordat we het team uitbreiden, zodat we de ruimte 

hebben om nieuwe medewerkers intensief op te leiden. Het 

liefst nemen we straks overigens mensen aan die weinig werk-

ervaring hebben, zodat wij hen alles op onze manier kunnen 

DE WERELD VRAAGT 
OM DUURZAME 
OPLOSSINGEN

aanleren. Zij zullen dus wel een tijdje moeten meelopen voor-

dat zij zelfstandig aan het werk kunnen, maar daarmee waar-

borgen wij de kwaliteit van onze dienstverlening. Vooral op het 

gebied van specialistische droging en lekdetectie onderschei-

den wij ons en dat willen we graag zo houden.” 

Aydin: “Als er sprake is van een lek, nemen we de tijd om goed 

te luisteren naar gedupeerden, want zo weten wij het lek 

meestal heel snel op te sporen. Door de juiste vragen te stellen 

kan je namelijk vaak al de oorzaak van de schade achterhalen. 

Het scheelt dat Ruud en ik allebei veel ervaring in het veld heb-

ben. Daarom hebben we de oorzaak van een lek meestal heel 

snel vastgesteld. Neem daarbij dat wij het lek vaak zelf kunnen 

dichten en zo kom je tot het totaalplaatje. Dit draagt bij aan 

onze visie: snel handelen, gedupeerde helpen en het leveren 

van kwaliteit. In de laatste plaats willen wij ook nog het plezier 

uit ons werk halen, vooral als het om een ingewikkelde of uit-

dagende zaak gaat.  

Wij hebben het nog even leuk met elkaar als op dag één. En dat 

plezier stralen we blijkbaar ook uit naar gedupeerden.” <

SCHADEBOULEVARD

De VNAB reikt op donderdag 14 september haar tweede 
young talent award uit; dé award voor young profes-
sionals binnen de (groot)zakelijke verzekeringsmarkt 
die met een vernieuwende aanpak indrukwekkende 
resultaten hebben geboekt. 

Geplaatst op 30-01-2023

Wie volgt Max Hollemans op? Inwoners Zuid-Nederland 
verwachten binnen tien jaar 
een nieuwe watersnoodramp

Bijna een kwart (23%) van de inwoners van Zeeland, Noord-
Brabant en Limburg verwacht binnen tien jaar een volgende 
nationale watersnoodramp. 

Geplaatst op 30-01-2023

De Vereende en RDW slaan 
handen ineen

Om onverzekerden te helpen, gaan de Vereende, 
RDW en assurantieadviseurs samenwerken om het 
verzekeren nog makkelijker te maken. 

Geplaatst op 09-02-2023

Algoritmetoezicht AP 
van start

Op 16 januari hebben minister Franc Weerwind 
(Rechtsbescherming), staatssecretaris Alexandra van 
Huffelen (Digitalisering) en Aleid Wolfsen (voorzitter 
Autoriteit Persoonsgegevens) het startsein gegeven 
voor de nieuwe activiteiten van de AP.

Geplaatst op 08-02-2023

Meer regie en duidelijkheid voor slachtoffers

Slachtofferhulp Nederland en Achmea 
helpen mensen met licht letsel na een 
verkeersongeval aan betere informatie 
en online hulp. Het eerste hulpmiddel is 
nu live: Schade in kaart. 

Geplaatst op 07-02-2023

Meer ambitie nodig om economie 
circulair te maken

De komende jaren treft het kabinet tal 
van maatregelen om zuiniger en inno-
vatiever om te gaan met grondstoffen 
en producten. 

Geplaatst op 06-02-2023

IN 2022 HEEFT STICHTING SALVAGE 
5905 MELDINGEN ONTVANGEN

In 2022 heeft Stichting Salvage, 
die hulp biedt aan particulieren en 
zakelijk gedupeerden namens ver-
zekeraars, in totaal 5905 meldingen 
ontvangen, waarbij in totaal 9202 
objecten en 3297 belendingen waren 
betrokken. Dit is een flinke stijging ten 
opzichte van 2021 toen er in totaal 
5321 zijn geweest 

Geplaatst op 10-02-2023

FERMA wil cyber- en 
duurzaamheidsbeschermingskloof dichten

FERMA heeft ‘Bijdrage aan de agenda van 
het Zweedse voorzitterschap - Verster-
king van het concurrentievermogen op 
EU-niveau’ gepubliceerd. Daarin bena-
drukt FERMA het cruciale belang van ef-
fectief risicomanagement ter ondersteu-
ning van de ambities van het Zweedse 
voorzitterschap om het concurrentiever-
mogen van Europa te versterken.

Geplaatst op 03-02-2023

Huishoudens voldoen niet aan 
eisen rookmelderplicht

Bijna 1 op de vijf huishou-
dens (18%) voldoet niet 
aan de rookmeldings-
plicht, blijkt uit onder-
zoek* in opdracht van 
Allianz Direct. 

Geplaatst op 30-01-2023

SCHADEHERSTEL
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aan: De Vrije Universiteit Amsterdam en de University of Sydney  | Werkt bij: Kennedy Van der Laan |  Sinds: Februari 2018

Beschrijf jezelf in vijf trefwoorden
Geen simpele vragen om in te komen bij SCHADE Magazine, merk ik al! 
Ik vind het altijd lastig om mezelf in een aantal woorden te omschrijven, 
maar hierbij een poging: vrolijk, zorgzaam, nieuwsgierig, eerlijk en oplos-
singsgericht.

Welke eigenschap van jou komt het best tot zijn recht als advocaat?
Door mijn nieuwsgierige aard vind ik het heerlijk om diep in een dossier te 
duiken, en daar zo veel mogelijk over te weten te komen. Goede dossier-
kennis is in mijn werk cruciaal. Omdat ik bovendien oplossingsgericht ben 
ingesteld probeer ik procedures, waar mogelijk en gewenst, te voorkomen. 
Dat is ook in lijn met onze gedragsregels.

Hoe ben je geattendeerd op jouw huidige functie?
Ik volgde aan de VU de verdieping ‘Aansprakelijkheid en Verzekering’ van 
Frits van der Woude, een partner bij Kennedy Van der Laan. Hij vertelde 
enthousiast over het verzekeringsvak en beschikte over een zee aan kennis 
op dit gebied. Omdat ik tijdens mijn studie al positieve verhalen over Ken-
nedy Van der Laan had gehoord, heb ik Frits gevraagd of ik een student-
stage bij hem kon komen lopen, op de afdeling Verzekeringen en Aanspra-
kelijkheid (‘V&A’). Toen deze student-stage afliep, ben ik in Sydney gaan 
wonen. Na een jaar werd ik benaderd met de vraag of ik wilde solliciteren 
voor de functie van advocaat-stagiair. Die sollicitatieprocedure ging via Fa-
ceTime en was, door het tijdsverschil, voor mij heel laat op de avond. Maar 
dat was het meer dan waard!

Waarom heb je gesolliciteerd op jouw functie?
Het aansprakelijkheidsrecht had al mijn hele studietijd mijn interesse. Door 
de verdieping in mijn master en mijn student-stage bij Kennedy Van der 
Laan bleek het verzekeringsrecht mij ook erg te boeien. Toen ik besloot in 
dit vakgebied te willen werken, hoopte ik bij Kennedy Van der Laan terecht 
te komen. De afdeling ‘V&A’ is niet alleen (een van) de grootste van Ne-
derland, met veel ervaren advocaten en interessante dossiers, tijdens mijn 
student-stage merkte ik ook dat de afdeling bestaat uit een fijne en enorm 
warme groep mensen.  

Wat waren de verwachtingen toen je in dienst trad?
Die verwachtingen kwamen eigenlijk overeen met de reden waarom ik sol-
liciteerde: een team dat sterk is op de inhoud en tegelijkertijd vriendelijk, 
gezellig en verwelkomend is. 

Hoe is dat nu?
Mijn verwachtingen komen nog dagelijks uit! 

Wat vind jij het allerleukste aan je baan? 
Door ieder dossier krijg ik een inkijkje in een andere wereld, en daarmee 
leer ik dagelijks wel iets nieuws. Ook binnen Kennedy Van der Laan krijg ik 
de ruimte om nieuwe dingen te leren en mijzelf te ontwikkelen. Zo start ik 
binnenkort met een opleiding tot mediator. Verder organiseert ons kan-
toor veel leuke events, waardoor ik het heel fijn heb met mijn collega’s. 

Wat vind jij het minst leuke aan je baan?
Gelukkig gebeurt het niet vaak, maar het komt soms voor dat een weder-
partij echt een onredelijk standpunt inneemt, wat het lastig maakt een 
inhoudelijke discussie te voeren. Dat vind ik zonde. Ook van tijdschrijven 
word ik niet altijd even enthousiast.

Waar heb je je in het begin het meest over verbaasd?
Ik heb mij verbaasd over het vertrouwen dat ik al vrij snel kreeg. Onder 
goede begeleiding behandel je al snel je eigen dossiers en heb je al snel 

je eerste zitting. Het gevoel dat mijn werkgever vertrouwen in me heeft, is 
goed geweest voor mijn ontwikkeling en zelfvertrouwen.  

Wat is het grootste vooroordeel over je werk of over de verzekerings-
branche als geheel?
Onze afdeling werkt nagenoeg alleen maar voor verzekeraars (en diens 
verzekerden). Ik hoor helaas wel eens het vooroordeel over advocaten in 
de verzekeringsbranche dat zij zouden werken voor de ‘verkeerde’ partij. 
De partij die alles maar wil afwijzen. Natuurlijk leg ik dan uit waarom ik 
het daar niet mee eens ben. Mijn ervaring is namelijk dat onze cliënten 
nagenoeg altijd oplossingsgericht zijn en niet onnodig willen procederen. 

Vind jij dat er te weinig jongeren in de branche werkzaam zijn? Zo ja, 
wat is volgens jou de reden voor het tekort aan jonge mensen in de 
branche?
Cijfers over jongeren in de branche ken ik niet, maar gevoelsmatig is de 
branche wel aan het verjongen. Onze afdeling neemt veel nieuwe mensen 
aan, en ook evenementen zoals die van ‘Young Insurance’ worden goed 
bezocht. Bovendien doet de VNAB haar best om jongeren aan te trekken. 
Als er al een tekort is, dan vermoed ik dat dat komt omdat de verzekerings-
branche vaak een wereld is waar je gaandeweg ‘in rolt’. De meeste mensen 
zullen aan het eind van hun middelbare schooltijd niet hebben gedacht: ik 
ga de verzekeringsbranche in!

Hoe zou de verzekeringsbranche meer jonge mensen aan kunnen 
trekken?
Vanuit de studiebanken lijkt er wel interesse te zijn voor de combinatie 
van het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht. De A&V Master aan de 
Erasmus Universiteit is bijvoorbeeld erg populair. Ook vanuit ons kantoor 
wordt er al veel gedaan om studenten te enthousiasmeren, bijvoorbeeld 
met lunches, colleges op kantoor en een samenwerking met voornoemde 
A&V Master. Hoe dat ligt voor de interesse in de verzekeringsbranche in 
zijn algemeen, weet ik eerlijk gezegd niet. Misschien is het een idee om het 
enthousiasme al vroeg aan te wakkeren, bijvoorbeeld door op banenmark-
ten bij middelbare scholen langs te gaan. 

Waarom is de verzekeringsbranche aantrekkelijk voor jonge mensen?
Binnen de verzekeringsbranche zijn er veel groei- en ontwikkelingsmoge-
lijkheden. Door de verschillende functies in de branche, is er bovendien 
voor ieder wat wils, of het nou advocaat, broker, underwriter, expert of 
schadebehandelaar is. De functies zijn bovendien veelzijdig, en er worden 
veel leuke evenementen georganiseerd.  

Welk advies zou je geven aan jonge mensen die net beginnen in de 
verzekeringsbranche?
Aan beginnende advocaten geef ik wel eens de tip om op een rustig mo-
ment een aantal verzekeringspolissen en -voorwaarden door te lezen, ze-
ker als zij die nog niet in hun studie zijn tegengekomen. Door verschillende 
voorwaarden te bestuderen leer je snel over de verschillende producten 
op de markt, en kun je later gemakkelijker dekkingskwesties beoordelen. 

Wat kunnen jongeren leren van senioren?
Senioren hebben veel ervaring in het vak en hebben daardoor veel situ-
aties die voor de jongeren nieuw (en misschien wel ingewikkeld) zijn, al 
vaker meegemaakt. Kijk dus veel mee met de senioren en vraag vooral om 
advies. Het wiel hoeft niet telkens opnieuw uitgevonden te worden!

Wat kunnen senioren leren van jongeren?
Mensen met veel ervaring lopen het risico om vast te komen te zitten in 
aangeleerde patronen, want: ‘zo doen we het toch altijd al?’. Jongeren kun-

Lisa Godwaldt
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nen met een frisse blik vraagtekens zetten bij die patronen, en misschien, 
indien nodig, zelfs helpen die patronen te doorbreken. 

Welke werksituatie is je tot dusver het best bijgebleven?
Mijn eerste zitting bij een meervoudige kamer van het hof. Ik stond toen 
voor het eerst voor drie raadsheren (rechters bij het hof ) en een griffier een 
zaak te bepleiten. Het hof zat ook nog eens op een verhoging, alsof het niet 
al imponerend genoeg was. Dat was toch wel spannend, gelukkig bleken 
de rechters op mijn hand. Inmiddels bedenk ik me: rechters zijn toch ook 
maar mensen.

Van welke werksituatie heb je het meest geleerd?
Vanaf mijn eerste werkdag bij KVdL heb ik ieder nieuw dossier eerst zelf 
moeten beoordelen en daarin een strategie moeten bepalen, voordat ik 
dit voorlegde aan een senior kantoorgenoot of partner. Hierdoor word je 
genoodzaakt om continu zaken uit te zoeken en leer je om kritisch na te 
denken. Bovendien geeft het een enorm gevoel van vrijheid. 

Wie is je grote leermeester?
Eigenlijk heb ik niet één grote leermeester. Onze afdeling bestaat uit 21 
advocaten, waarvan 6 partners (mede-eigenaren van het kantoor). Ik heb 
het geluk om te mogen werken met een aantal grote namen in de verzeke-
ringsadvocatuur en ik leer dagelijks van ze. Daarbij, hoe afgezaagd het ook 
mag klinken, heb ik veel van mijn ouders meegekregen. Zij komen beiden 
uit de (rechtsbijstand)verzekeringsbranche, dus het is me echt met de pap-
lepel ingegoten. 

Wat zou je in de praktijk van alledag graag veranderd zien?
Ik zou het mooi vinden als advocaten en belangenbehartigers wat min-
der vaak onnodig in ‘vechtmodus’ zouden staan. Hoewel het niet heel vaak 
voorkomt, gebeurt het wel eens dat een advocaat of belangenbehartiger 
zich lijkt te vereenzelvigen met de belangen van zijn of haar cliënt. Natuur-
lijk is het soms nodig om een stevige (juridische) discussie te voeren, maar 
soms kan dit een stuk gemoedelijker en oplossingsgerichter.

Hoe voorkom je dat je ook ‘een grijze muis’ wordt?
Ik blijf vooral mezelf! Als sociaal dier ben ik het liefst onder de mensen, en 
altijd in voor een borrel of uitje. Verder reis ik graag en wil ik nog veel van 
de wereld zien. Het staat dus zeker niet op de planning om een grijze muis 
te worden. 

Als je geen advocaat was geworden, welk vak had je dan gekozen?
Ik denk dat ik dan had geprobeerd om arts te worden. Huisarts heeft me 
altijd wel wat geleken. 

Wat is je ambitie? Wat wil je bereiken in het vak? 
Ik wil vooral nog heel veel leren en mezelf verder ontwikkelen binnen Ken-
nedy Van der Laan. Ik ben zelf ook erg benieuwd waar me dat gaat bren-
gen. 

En nu nog iets over jezelf:

Wat is je favoriete app?
Whatsapp

Wat is de laatste film die je hebt gezien?
Dat zijn er zes: de trilogie van The Lord of the Rings en van De Hobbit.

Welke tekst zou je op een T-shirt willen zetten?
Pluk de dag!

Wat is je favoriete vakantiebestemming?
In de zomer geniet ik graag van een weekje ‘rustig aan’ in een klein dorpje 
in Griekenland, waar mijn familie al 55 jaar op vakantie gaat. Maar ik ga 
ook graag op ontdekkingstocht. Tot nu toe staat mijn reis door Cuba op 1: 
heerlijk, zo’n culture shock. 

Wat is je laatste (pop/muziek) concert dat je hebt bijgewoond?
Stromae!

Van wie hingen er vroeger posters in je kamer?
Johnny Depp (net als mijn voorganger in deze rubriek, Angela, vraag ik mij 
af: mag dat nog?) en Shakira. 

Wat is je favoriete restaurant?
Ik ben kort geleden verhuisd naar De Baarsjes in Amsterdam. Daar ont-
dekte ik ‘Café Cook’. Ze serveren fantastisch eten, maar dan in een ontspan-
nen kroegsfeer. Zo’n tent is voor mij, als foodie, heerlijk om in de buurt te 
hebben.

Wat is je favoriete sport?
Tennis

Wat weet nog niemand van je?
Dat ik geen geheimen heb...

Wat is je levensmotto?
Zoals we helaas zien in veel letselschade dossiers, kan het leven van de 
één op de andere dag voorgoed veranderen, dus: probeer van elke dag te 
genieten en blijf je actief bewust van de mooie dingen!

Lekkage?
Geen paniek...

www.lekkageservice.nl 040 29 28 170

Lekkage opsporen
zonder hak- en breekwerk

Lekdetectie Herstel Droogtechniek

Reeds meer dan 25 jaar

omdat ‘stille getuigen’ niet liegen

Voor een onafhankelijke technische en tactische
expertise naar de oorzaak of toedracht o.a. bij:

- Brand / Explosie
(gebouwen, vaar- en voertuigen)

- Inbraak / Diefstal
- Aansprakelijkheid

Experts gecertificeerd Branddeskundige A
Erkend leerbedrijf

BIESBOER Expertise B.V.
Mosselaan 65

1934 RA Egmond aan den Hoef

Dag en nacht bereikbaar
Telefoon 072 - 506 30 33

E-mail: info@biesboerexpertise.com
Internet: www.biesboerexpertise.com
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Reeds meer dan 25 jaar

BIESBOER Expertise B.V.

Dag en nacht bereikbaar
Telefoon 072 - 506 30 33

E-mail: info@biesboerexpertise.com
Internet: www.biesboerexpertise.com

Reeds 30 jaar

infoNL@mclarens.com 
mclarens.com/nl

Deskundigheid 
over vier kantoren, 
maar nu ook in 
veertig landen

KANTOOR ROTTERDAM 
K.P. van der Mandelelaan 90 
3062 MB Rotterdam 
010-8516500

KANTOOR SCHIPHOL 
Hendrik Walaardt Sacréstraat 405 
1117 BM Schiphol 
020-3473111

KANTOOR UTRECHT 
Groenewoudsedijk 50 
3528 BK Utrecht 
030-2802012

KANTOOR EINDHOVEN 
Freddy van Riemsdijkweg 4 
5657 EE Eindhoven 
040-3031790
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DE GESCHILLENCOMMISSIE, 
VOELBAAR RECHTVAARDIG 

VOOR IEDEREEN
Het NIVRE is ooit opgericht om de kwaliteit van dienstverlening van schade-experts naar een hoger plan te tillen en te waar-
borgen. Dat vraagt niet alleen om inhoudelijke deskundigheid, jarenlange ervaring en de juiste skills, maar experts moeten 
ook onberispelijk gedrag vertonen willen ze ingeschreven kunnen worden in het Register van het NIVRE. De ingeschreven 
Register-Experts en Register-Deskundigen onderwerpen zich vanaf dag één dan ook vrijwillig aan het tuchtrecht door ieder 
jaar weer opnieuw de gedragscode van het NIVRE te ondertekenen.

In het kader van de kwaliteitsbewaking kunnen experts dus getoetst 

worden op gedrag. Die toetsing gebeurde tot september 2022 door 

een onafhankelijk opererend Tuchtcollege. Klachten over het gedrag 

van ingeschreven experts konden tot dat moment worden ingediend 

bij het NIVRE die toetste of alle stukken aanwezig waren en of de klacht 

het gedrag van een ingeschreven expert betrof. Daarna werd de klacht 

een-op-een doorgezet naar het Tuchtcollege. 

Vanuit het visiestuk ‘Samen naar de Toekomst’ is een aantal speerpun-

ten benoemd waaronder ‘Onafhankelijkheid’. In dat kader is ook de ma-

nier van klachtbehandeling onder de loep genomen. 

Om de onafhankelijke positie van het NIVRE nog meer te benadruk-

ken is de beroepsvereniging op zoek gegaan naar een andere manier 

van klachtafhandeling. Tijdens deze zoektocht stuitte het NIVRE op ‘De  

Geschillen commissie’, een van de vier door de overheid aangewezen 

klachten- en geschilleninstanties in Nederland die – overigens net als het 

Kifid – is geaccrediteerd door de overheid. Door een klacht nu eerst bij 

dit onafhankelijke instituut neer te leggen wordt iedere schijn van partij-

digheid voorkomen. Bovendien wordt in de nieuwe situatie gekeken of 

een klacht ook zonder enige vorm van rechtspraak opgelost kan worden 

wat tijd, geld en de nodige stress kan besparen. En het belangrijkste is 

misschien nog wel het lerend effect dat De Geschillencommissie beoogt.

Laagdrempelige toegang tot het recht
Jacqueline Berkelaar, directeur van De Geschillencommissie, legt op 

verzoek uit wat dit klachteninstituut doet. “Al meer dan 50 jaar staat De 

Geschillencommissie voor voelbare rechtvaardigheid en bieden wij ie-

dereen laagdrempelige toegang tot het recht. Natuurlijk kan een ieder 

die een geschil heeft naar de rechter stappen, maar dan moet je wel 

over voldoende financiële middelen beschikken. 

Wij vinden dat er altijd, en voor iedereen, een weg naar het recht zou 

moeten zijn en bieden via buitengerechtelijke klacht- en geschil-

behandeling een laagdrempelige toegangspoort tot het recht. Én een 

betaalbare, want degene die een klacht aanbrengt hoeft slechts een 

klein bedrag te betalen. In het geval van het NIVRE gaat het om 50 euro. 

Dat bedrag wordt ook nog eens terugbetaald als de klacht gegrond 

verklaard is. Daardoor maken wij het recht voor iedereen toeganke-

lijk. Bij ons kunnen klachten ingediend worden over een partij die bij 

ons is aangesloten. Is de partij waarover geklaagd wordt echter niet 

bij ons aangesloten, in dit geval het NIVRE, dan kunnen wij de klacht 

helaas niet in behandeling nemen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld geen 

klachten behandelen over schade-experts die niet zijn ingeschreven bij 

het NIVRE. Omdat dergelijke schade-experts niet onder het tuchtrecht 

vallen is het enige wat een klager in zo’n geval helaas kan doen een 

gerechtelijke procedure opstarten, wat natuurlijk kostbaar is. Gelukkig 

maken steeds meer organisaties gebruik van een onafhankelijk klach-

teninstituut zoals het onze. Zo zijn er inmiddels ruim 80 partijen bij ons 

aangesloten, waaronder brancheorganisaties, beroepsverenigingen, 

instellingen en bedrijven. En sinds september 2022 verzorgen wij dus 

ook de klachtafhandeling voor het NIVRE.”

Tripartite stelsel
De Geschillencommissie heeft een vaste manier van werken die zich in 

de loop der jaren bewezen heeft, en die nu ook voor het NIVRE wordt 

ingezet. Het klachteninstituut helpt met het opstellen van het regle-

ment waarna een Tuchtcommissie wordt gebouwd. De Geschillencom-

missie werkt altijd volgens het tripartite stelsel. De Tuchtcommissie 

van het NIVRE bestaat uit een lid voorgedragen door de consumenten-

bond, een lid aangedragen door het NIVRE en een onafhankelijke voor-

zitter uit de rechterlijke macht. Dit zorgt ervoor dat zowel recht als ex-

pertise in iedere commissie gewaarborgd is. Vanuit het NIVRE hebben 

zich per branche meerdere experts aangemeld om zitting te nemen in 

een commissie. Zij worden vanuit De Geschillencommissie opgeleid en  

begeleid. Inmiddels beschikt De Geschillencommissie over een pool 

van experts uit alle mogelijke branches. Door het roterende gebruik 

van experts kunnen eventuele conflicten of belangenverstrengelingen 

tussen de aangeklaagde en de commissieleden voorkomen worden.

Klachtenloket als voorportaal
De Geschillencommissie werkt met een zogenaamd voorportaal. Voor-

dat een klacht behandeld kan worden door een Tuchtcommissie moet 

de klacht namelijk worden ingediend bij een Klachtenloket. Dat loket, 

dat bemand wordt door onafhankelijke personen die verbonden zijn 

aan De Geschillencommissie, is onpartijdig en biedt zowel de aanklager 

als de aangeklaagde hulp en advies. Het toetst of de klacht betrekking 

heeft op het gedrag van een expert die is ingeschreven bij het NIVRE. 

Een interessant en nieuw element van werken met het Klachtenloket is 

dat ook de beklaagde op de hoogte wordt gesteld van de klacht en dat 

het loket samen met beide partijen op zoek gaat naar een passende 

oplossing. Bijvoorbeeld met behulp van mediation.

Mocht er geen oplossing gevonden worden bij het Klachtenloket, dan 

kan de klager alsnog een klacht indienen bij de Tuchtcommissie, die 

tevens onder De Geschillencommissie ressorteert. Het Klachtenloket 

en de Tuchtcommissie zijn daarmee dus twee afzonderlijke trajecten.

Doordat niet De Geschillencommissie als organisatie, maar de Tucht-

commissie zich inhoudelijk over de klacht buigt, behoudt De Geschil-

lencommissie haar onafhankelijkheid en kan zij het lijntje met het NI-

VRE scherp houden. 

Lerend effect
Een van de voordelen van het werken met De Geschillencommissie is 

het lerend effect dat zij nastreven. De gehele uitspraak van de klacht 

wordt namelijk in begrijpelijke termen teruggekoppeld naar het NIVRE 

zodat er lering uit getrokken kan worden met als doel de kwaliteit van 

dienstverlening te verbeteren en het aantal klachten te minimaliseren. 

“We zijn pas vanaf september bezig”, besluit Jacqueline. “Er zijn al wel 

wat klachten ingediend bij het Klachtenloket, maar die hebben de 

Tuchtcommissie nog niet bereikt. Het kan zijn dat de klachten inmid-

dels al zijn opgelost, het kan ook zijn dat de aanklager zich nog aan het 

beraden is. Het is immers uiteindelijk aan de aanbrenger om de stap 

naar de Tuchtcommissie te zetten. 

We hebben al een mooie slag geslagen. In de toekomst zullen wij ons 

richten op het verbeteren van de kwaliteit. Als er meer volume in het 

aantal klachten is kunnen wij helpen om de kwaliteit te verbeteren 

door uitspraken niet alleen terug te koppelen, maar ze ook te analy-

seren zodat we trends kunnen ontdekken. En uiteraard zullen wij deze 

informatie delen met de markt, zodat het NIVRE en de ingeschreven ex-

perts van het verleden kunnen leren. En zo creëren wij waarde samen 

met het NIVRE. Zo werken wij samen aan kwaliteit. Dé drijfveer van De 

Geschillencommissie.”

ZO WERKEN WIJ SAMEN 
AAN KWALITEIT

Jacqueline Berkelaar is directeur 
van De Geschillencommissie
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REGISTER MAKELAAR IN ASSURANTIËN RMIA | CYBERDoor Raymond Bothof en Marcel Revet

Is een Cyberschade 
nu echt zo anders?

Cyberschade wordt door velen als het doomscenario gezien, terwijl anderen zich er geen voorstelling bij 
kunnen maken. De gevolgen van een cyberincident kunnen groot zijn. De ervaring leert dat er rondom 
een cyberincident een hele andere beleving bestaat in vergelijking met andere traditionele schade-
oorzaken. Niet altijd terecht naar de mening van Raymond Bothof en Marcel Revet, beiden verbonden 
aan Context. De cyberschades worden daarom veelal op een andere wijze door ze behandeld. Hieronder 
een beschouwing van deze behandeling en hun gedachten daarbij.

Voordat we ingaan op een cyberschade is het van belang te 

weten dat een cyberpolis een verzekeringsoplossing biedt 

voor de gevolgen van een cyberincident. In tegenstelling tot de 

brandpolissen is er geen Beurspolis die als een leidraad dient. 

De cyberpolissen wijken onderling sterk af in voorwaarden, ge-

hanteerde terminologieën, definities en specifieke bepalingen. 

Het is ons in praktijk duidelijk geworden dat economische be-

grippen in een polis anders worden gedefinieerd dan normaal 

gesproken of meer specifiek dan in brandpolissen gebruikelijk 

is. Dit kan zeer verwarrend zijn voor verzekerden ten aanzien 

van de verwachtingen die zij bij de polis hebben. Wij adviseren 

verzekerden en hun adviseurs dan ook om de polis goed te be-

studeren en precies na te gaan welke dekking de polis nou echt 

biedt, gedurende welke periode en hoe de eventuele schade 

gedefinieerd is in de voorwaarden. 

De meeste cyberpolissen dekken de eigen schade van de ge-

troffen onderneming (herstelkosten en bedrijfsschade), en bie-

den ook dekking voor schade bij derden (indien er sprake is van 

een datalek), kosten voor juridische bijstand en ondersteuning 

bij het voldoen aan de bestaande wettelijke verplichtingen. 

Naar onze mening ligt het zwaartepunt van de schade op de 

door de onderneming zelf geleden schade. 

Cyberschade versus andere schade-oorzaken 
Bij een cyberschade ontstaat al snel het sentiment dat de on-

derneming haar beveiliging niet op orde had en feitelijk ‘schul-

dig’ is aan het ontstane incident. Bij een brand is er veel meer 

empathie voor de getroffen ondernemer. Een brand overkomt 

je immers! 

Dit verschil drukt naar onze mening ten onrechte een negatief 

stempel op een cyberschade en de behandeling ervan. Wan-

neer een ondernemer door een brand wordt getroffen zijn de 

gevolgen voor diens klanten niet anders dan wanneer deze on-

dernemer door een IT-incident wordt getroffen.  

Als gevolg van deze andere perceptie zien we in praktijk dat 

in veel gevallen de door een cyberincident getroffen onder-

neming aansprakelijk wordt gesteld door diens afnemers of 

toeleveranciers op grond van het enkele feit dat informatie 

mogelijk in verkeerde handen is gekomen. En dat terwijl dit in 

lang niet alle gevallen in schade resulteert. Ook staat het niet 

altijd vast of de getroffen onderneming de zorgvuldigheid 

heeft geschonden en dat de eventueel nadelige gevolgen de 

onder neming kunnen worden aangerekend. Door deze (vaak 

vroegtijdige) aansprakelijkstellingen gaan onevenredig veel 

aandacht en energie naar deze puur juridische aspecten. 

Eigen schade eerst
Wij zijn van mening dat een onderneming na een IT-incident 

zich dient te focussen op het beperken van de schade voor 

de eigen onderneming (en daarmee haar omgeving). Uiter-

aard dient er sporenonderzoek plaats te vinden en moeten 

alle andere formele zaken in gang gezet worden. Maar dit zou 

niet het hoofddoel moeten zijn, want dat zou moeten liggen 

in de continuïteit van de onderneming. Met andere woorden: 

het onderzoek mag het herstel van de IT-omgeving niet in de 

weg staan. Ook dient er vanaf het eerste moment aandacht te 

zijn voor de klanten die hinder ondervinden van het incident. 

Niet vanuit de aansprakelijkheid geredeneerd, maar vanuit de 

bedrijfs continuïteit van de onderneming waarmee meestal 

ook het belang van de klant gediend wordt.

Anders dan bij een brandschade maakt schadebeperking nog 

geen vanzelfsprekend en integraal onderdeel uit van de behan-

deling van een cyberschade. Een vervangende snelle levering 

van een product kan de klant in voorkomende gevallen helpen 

haar bedrijfsvoering voort te zetten. De extra kosten zouden 

door de getroffen onderneming gedragen kunnen worden, 

waarmee de klantrelatie wordt behouden of zelfs versterkt. 

Ook zou dit kunnen resulteren in minder juridisch geharrewar 

achteraf. 

Wij bepleiten dus eigenlijk een aanpak die ook in de property- 

of brandschaden gehanteerd wordt waarbij ook het beperken 

van de schade voorop staat. Uiteraard moeten de eerder ge-

noemde onderzoeken en andere formaliteiten niet overgesla-

gen worden. Genoemde activiteiten kunnen prima synchroon 

lopen.

Niet zelden zien wij dat een aansprakelijkstelling resulteert in 

een onderhandeling tussen de getroffen partij en de getroffen 

onderneming. Hierbij wordt echter niet altijd het belang voor 

de onderneming en dus voor verzekeraars inzichtelijk gemaakt. 

Ten onrechte ontbreekt de bedrijfseconomische insteek daar-

bij. Wij zijn van mening dat de behandeling van cyberschades 

zich op dit gebied verder kan ontwikkelen. 

Snelheid en impact
Een cyberschade kan dezelfde verlammende werking op de 

bedrijfsvoering van een onderneming hebben als een grote 

traditionele calamiteit waarbij bedrijfsschade vaak de grootste 

boosdoener is. Een cyberincident kan echter gevolgen hebben 

voor alle vestigingen, leveranciers en afnemers in een keten ter-

wijl het over het algemeen sneller te verhelpen is met goede IT-

professionals dan een forse waterschade, inbraak of brand. Wij 

karakteriseren een cyberincident dan ook als korter, maar met 

een hevigere impact. Het opvolgen van de schadebeperkende 

acties gaat eveneens met een grotere snelheid. Het inschake-

len van een gerenommeerd response-team draagt daaraan bij.

Naast het feit dat een cyberincident snel ontstaat, bestaat er 

een gedachte in het maatschappelijk verkeer dat een cyber-

incident erg snel voorbijgaat. Niets is minder waar. Wij zien 

steeds vaker dat het IT-landschap bij een onderneming een 

complex geheel is. Het wegvallen van een of meerdere schakels 

leidt ertoe dat het herstel geruime tijd in beslag kan nemen. 

Ondertussen moet de onderneming met kunst- en vliegwerk  

draaiende gehouden worden met aanzienlijke extra kosten tot 

gevolg. 

Voorts bestaat bij veel ondernemers de gedachte dat na het 

herstel van de IT-omgeving de gevolgen voor de onderneming 

voorbij zijn, wat meestal niet het geval is. Vanwege het hier-

voor genoemde sentiment besluiten klanten alsnog de rela-

tie te verbreken. Zo wordt niet zelden door de onderneming 

omzetverlies geleden over een langere periode als een direct 

gevolg van de hack. 

Ondernemingen kunnen beter voorbereid zijn op een cyber-

incident. Door vooraf na te gaan welke impact een dergelijk 

scenario zal hebben en hoe daarop door de onderneming ge-

reageerd kan worden, kan kostbare tijd worden gewonnen. Dit 

betekent dat een onderneming niet alleen gefocust moet zijn 

op de preventie maar dat cyber ook deel uitmaakt van het cala-

miteitenplan. Kortom, dat men dus voorbereid is op de situatie 

wanneer een cyberincident zich voordoet. 

Conclusie
Een cyberschade heeft duidelijk een andere dynamiek dan een 

brandschade. Desondanks kan niet meer gesteld worden dat 

de gevolgen van een cyberincident verrassend anders zijn. Bij 

het afsluiten van een polis verdient het aanbeveling voor verze-

kerden, makelaars en tussenpersonen om gedegen na te gaan 

welke risico’s men wenst te verzekeren en welke polis daar het 

beste bij aansluit. 

De impact van een cyberschade op een onderneming kan, ze-

ker wanneer meerdere vestigingen getroffen worden, heviger 

zijn dan een grote brandschade. Het is van groot belang hier 

goed op voorbereid te zijn en zodra een dergelijke schade zich 

manifesteert snel en adequaat te handelen. Naar onze mening 

moet de getroffen onderneming zich niet af laten leiden door 

aansprakelijkstellingen, toedrachts- of sporenonderzoek, of 

overheidsverplichtingen, maar zich focussen op de bedrijfs-

continuïteit van de onderneming, waarmee de schade voor 

alle betrokkenen tot een minimum wordt beperkt. Vanzelfspre-

kend hoeft het een het ander niet uit te sluiten.  <

Raymond Bothof                                                     

Marcel Revet                              

Dit artikel wordt u aangeboden door de
Stichting Assurantie Registratie.
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Frans Muller is op voordracht van de Raad van Commissaris-
sen (RvC) van DNB benoemd tot aandeelhouder door minister 
van Financiën Sigrid Kaag. Hij volgt Feike Sijbesma op, die 
op de Algemene Vergadering op 22 maart 2023, na 10 jaar, 
aftreedt. Frans Muller is voorzitter van de Raad van Bestuur 
en CEO van Ahold Delhaize. Daarnaast is hij voorzitter van het 
bestuur van Vlerick Business School en vice co-chair van het 
Consumer Goods Forum. 
  
Ronald Radder is door het Internationaal Maritiem Advies-
bureau BMT aangesteld als hoofd van het kantoor in Gronin-
gen. Sinds 1 januari 2023 zet hij zijn diensten en leiderschap 
in op het gebied van scheepsinspectie en reiken zijn diensten 
verder dan Groningen om ook de noordelijke regio van Neder-
land en de Duitse havens te bestrijken.
 

Tjarda Pieters (links), Leon Hoornweg (midden) en Eliane 
Dosker (rechts) zijn sinds 1 januari 2023 in dienst getreden bij 
ReulingSchutte. Zij versterken de mediationpraktijk vanwege 
de groei die het kantoor doormaakt. Zakelijke mediation en 
het begeleid onderhandelen zijn steeds vaker een alternatief 
voor een gang naar de rechter. Met de komst van de drie 
nieuwe mediators telt ReulingSchutte 18 mediators. 

Daniëlle van Emsbroek, directeur bij DEKRA Claims en Exper-
tise, is benoemd tot lid van het NIVRE bestuur. Daniëlle is sinds 
2014 werkzaam bij DEKRA waar zij is begonnen als Manager 
DEKRA People. In 2020 is ze aangesteld als directeur DEKRA 
Claims & Expertise. Daniëlle is momenteel met zwanger-
schapsverlof. In maart 2023 zal zij daadwerkelijk deze functie 
oppakken.
 
Nadine Beister is sinds 1 februari 2023 gestart als groeps-
directeur Human Resources (HR) bij Achmea. Zij volgt Elly 
Ploumen op die deze functie vanaf 2011 heeft vervuld.
Nadine Beister werkte sinds 2016 bij Hema, waar zij de afgelo-
pen 3,5 jaar Chief People Officer en lid van het management 
team was. Eerder was ze onder meer HR-directeur a.i. bij 
creatief bureau Wayne Parker Kent en HR-directeur Digital & 
Technology bij uitgeverij Sanoma. 
 
Marie-Hélène Berghuijs is benoemd tot litigation specialist 
bij Advocaten- en notariskantoor Eversheds Sutherland. Zij 
behoort tot de versterking van het Nederlandse team. Marie-
Hélène heeft een brede achtergrond in corporate en commer-
cial litigation. Zij zal zich in het nieuwe jaar aansluiten bij de 
huidige litigation lead partner Yuri Wehrmeijer in Amsterdam 
om de geschillencapaciteit van het Nederlandse kantoor 
aanzienlijk uit te breiden. 
  

Bastiaan Krol (links), Jelmer van Popta (midden), Roberto 
Ramdin (rechts), zijn de drie nieuwe participanten die zijn 
verwelkomd door Meijers. Bastiaan is de nieuwe Chief Broking 
Officer, Jelmer de Manager Public, en Roberto is de Manager 
Aansprakelijkheid. Bastiaan is tevenseen directielid. 
 
Annemieke Hazelhoff, Mariëlle de Blok, Gieneke van 
Nierop & Oskar van der Weijden (van links naar rechts) zijn 
sinds 1 januari 2023 werkzaam bij CMS. Advocaat Annemiek, 

Kom jij werken bij 
Crawford & Company?

Wij zoeken een:

Heb je interesse in een 

Check onze 
vacatures op 

je mobiel!crawford.werkenbijcrawco.nl

Wij bieden jou:

+  +  +  +  +
+  +  +  +  +

• Junior Regres-medewerker

• (technisch) Aansprakelijkheids-

       expert

• Bouwkundig  Schade-expert

• Technisch expert

• Expert Personenschade

• IT Support Analist

• Schadebehandelaar AVB

• Vrijheid in planning en inhoud

• Verantwoordelijkheid

• Hybride werken

• Doorgroeimogelijkheden

• Opleidingstraject

• 13 maandsalarissen

• Geregeld personeelsactiviteiten

Neem contact op met Anne Diaz: 
AnneDiaz@crawco.nl / 06 11 33 16 14

van onze vacatures?

kandidaat-notaris Mariëlle en kandidaat-notaris Gieneke zijn 
benoemd tot counsel, en advocaat Oskar is benoemd tot 
partner. Met deze benoemingen binnen verschillende praktijk-
groepen versterkt CMS zijn full service dienstverlening.

Annemiek Boks-Schouten is vanaf 25 november als risico-
deskundige in opleiding verbonden aan Burghgraef van Tiel 
& Partners. Annemiek is tevens de eerste vrouwelijke risico-
inspecteur ooit werkzaam voor Burghgraef van Tiel.
Annemiek heeft inmiddels tal van verschillende technische 
functies gehad. Zo is ze als engineer en projectcoördinator 
werkzaam geweest in de wereld van klimaat-, pomp- en off-
shore installaties voor zowel de utiliteitsbouw als de (petro-
chemische) industrie. 
 
Maartje Boender is per 1 januari 2023 benoemd tot partner 
bij V&A Advocaten, waar zij al sinds juli 2018 werkzaam is.  De 
focus in haar praktijk ligt op de behandeling van dekkings-
geschillen, materiële schades en zaken op het gebied van 
beroepsaansprakelijkheid. 

Aad Veenman is per 1 januari 2023 benoemd tot voorzitter 
van Vereniging Achmea. Hij volgt Kees van der Waaij op die 
in juni 2022 onverwachts is overleden.  Aad Veenman was be-
stuurslid van Vereniging Achmea van 2014 tot 2016. Hij legde 
die functie neer na zijn benoeming tot voorzitter van de Raad 
van Commissarissen van Achmea in 2016. Veenman verliet de 
Raad van Commissarissen van Achmea in 2021. 

Carla Muters is per 1 januari 2023 lid geworden van de Raad 
van Toezicht van Stichting toetsing verzekeraars (Stv). Carla is 
voorzitter van de Raad van Bestuur van Nationale Hypotheek 
Garantie (NHG) en was daarvoor werkzaam in de financiële 
sector, onder andere bij diverse verzekeraars. Carla Muters 
is sinds 2017 lid van de Raad van Bestuur van NHG waarvan 
zij sinds 2021 voorzitter is. Daarvoor vervulde Carla diverse 
managementfuncties bij Vivat en zijn voorgangers. 

Marc van Nuland, Chairman van Aon Nederland, zal de orga-
nisatie per 1 april 2023 gaan verlaten. Marc van Nuland was tot 
1 april 2022 chief executive officer (CEO) van Aon Nederland. 
In de afgelopen periode kon hij zich volledig focussen op de 
externe contacten, met name klanten en verzekeraars.

Emma Krikke zal per 1 januari 2024 toetreden als partner bij 
VanNiekerkCieremans. Eric van Niekerk zal op die datum terug-
treden als partner. Onder de vlag van VanNiekerk Cieremans 
heeft Eric zich met name gericht op aansprakelijkheid en 
polisgeschillen bij technische schades en brandschades. In 
2013 is Emma als advocaat begonnen bij NautaDutilh. Zij heeft 
direct bij de oprichting van VanNiekerkCieremans de stap naar 
het kantoor gemaakt. 

Rob Vissers is per 1 januari 2023 benoemd tot Senior Manager 
Operations bij Nh1816 Verzekeringen. Met deze benoeming 
zet Nh1816 een volgende belangrijke stap in de verdere pro-
fessionalisering en ontwikkeling van de managementstructuur.
Rob vormt samen met directie, Janwillem Swart (sr manager 
commercie) en Jerre Veltman (sr manager IT) het MT van 
Nh1816 Verzekeringen. Samen met Pascal de Vries (acceptatie) 
stuurt Rob Vissers het verzekeringsbedrijf aan.

Rutger Evers is sinds 1 januari 2023 de nieuwe partner van 
Legaltree. Met deze komst breidt Legaltree de in 2022 gestarte 
praktijkgroep Internationale Handel & Transport uit. Rutger 
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Lengkeek verder.

ELKE DAG HELPEN 
WE MENSEN IN 
ONVERWACHTE 
SITUATIES.

ELKE DAG HELPEN 
WE MENSEN IN 
ONVERWACHTE 
SITUATIES.

Lengkeek regelt schade en taxeert in de (groot)zakelijke markt. Onze experts en taxateurs zijn specialisten op hun vakgebied. 
Onze mensen hebben oog voor de klant en voor elkaar. Samen met de klant realiseren we de beste oplossing. Lengkeek maakt 
daarmee het verschil bij impactvolle gebeurtenissen. 

We zijn gespecialiseerd in schade-experti se, taxati es, waardebepaling, (risico-)inspecti es en 
bouwkundige opnames. Met vesti gingen in Rott erdam, Amsterdam, Zwolle en Eindhoven 
bedienen we niet alleen de  Nederlandse markt, maar zijn we ook internati onaal acti ef. 
Mede door de toetreding tot het netwerk van VRS Adjusters kunnen we namelijk nu ook 
de internati onale markt nog beter van dienst zijn. 

Onze klanten staan bovenal centraal in alles wat we doen. We bieden vooruitzicht om 
verder te kunnen. Lengkeek verder.

Evers is gespecialiseerd in transportrecht en aansprakelijk-
heidsrecht en heeft daarnaast een grote verzekeringsrecht-
praktijk. Rutger is sinds 1995 advocaat. 

Marijke Lohman is per 1 januari partner geworden bij WIJ Ad-
vocaten. Marijke is specialist op het gebied van verzekerings- 
en aansprakelijkheidsrecht en legt zich in het bijzonder toe op 
(de verzekering van) bestuurders- en aansprakelijkheidsrecht 
en cyberschades. Het partnerschap van Marijke markeert voor 
WIJ Advocaten de start van een nieuwe periode waarin de 
focus zal liggen op de verdere groei van het kantoor.

Jan Jeroen Kreuzen is de nieuwe schade-expert voor 
McLarens. Jan Jeroen is meer dan tien jaar werkzaam geweest 
als accountmanager en beheerder van VvE’s. Hij zal zich bij 
McLarens bezighouden met CAR gerelateerde schadekwesties.

Aimée Frik is met ingang van 1 februari gestart bij TenneT in 
de functie van insurance advisor. Aimée heeft de afgelopen 
negen jaar bij Ecclesia en diens voorgangers gewerkt, laatste-
lijk als broker property & business interruption.
 

Peter Verhesen is gepromoveerd tot Head of Marine van 
RSA Luxembourg en gaat de Europese portefeuilles leiden. 
Peter brengt sterke acceptatie en bewezen leiderschapsvaar-
digheden met zich mee. Hij gaat een sleutelrol spelen bij het 
aansturen van de Global Marine-strategie en de ambitie van 
RSA Luxembourg om in heel Europa beter te presteren.
 
Wilco Machielsen is sinds 1 januari dit jaar eindverantwoor-
delijke voor de afdeling Lekdetectie van Trition. Al sinds 
afgelopen juli vervult Wilco de rol van ‘aankomend’ Manager 
Lekdetectie. 
Wilco heeft jarenlang ervaring als lekkage-inspecteur en de 
laatste jaren als teamleider Lekdetectie. Door zijn kennis en 
ervaring was doorgroeien naar de rol van manager Lekdetec-
tie een logische stap.
  
Rianne Marijnissen (boven) en June van Oers (beneden) 
zijn per 1 januari 2023 benoemd tot associate partner bij SAP 
Letselschade Advocaten. Rianne is sinds 2010 werkzaam als 
advocaat bij SAP, June is sinds 2011 onderdeel van het team. 
In ruim tien jaar tijd heeft Rianne zich ontwikkeld tot een 
betrokken en doortastende LSA-advocaat. June geeft al jaren 
leiding aan het PIP-team van SAP.

Chris Breedveld, Grootmeester van het Huis van Zijne 
Majesteit de Koning, is met ingang van 1 januari jl. benoemd 
tot voorzitter van De Letselschade Raad. Breedveld (1962) zal 
deze positie vervullen naast zijn reguliere werk als Groot-
meester. Breedveld was directeur van het Kabinet van de 
Koning. Hij was eerder werkzaam als plaatsvervangend 
directeur-generaal bij de RVD en daarvoor bij het ministerie 
van Economische Zaken.

Amber Messchaert (links), Sandor Weyn (midden) en Rob 
Meelker (rechts) zijn vanaf  1 januari aangesloten bij Schade 
Advocatuur. Rob versterkt het bedrijf als partner, en Sander en 
Amber versterken het bedrijf als advocaten. Het advocaten-

kantoor staat bekend als partner voor verzekeraars op het 
gebied van Aansprakelijkheid & Verzekeringsrecht.
  
Edwin Kreikamp (boven) en René Aertssen (beneden) 
vormen sinds 1 januari 2023 de nieuwe directie van OOM 
Verzekeringen. Kreikamp in de rol van algemeen directeur en 
Aertssen startte afgelopen oktober als directeur financiën en 
risicomanagement. Met de komst van de nieuwe directieleden 
verwacht OOM Verzekeringen te kunnen blijven voldoen aan 
de behoeften van de klant in een snel veranderende wereld. 

Marloes Kok is per 1 januari 2023 gestart als advocaat in de 
praktijkgroep Verzekering & Aansprakelijkheid. Ze behandelt 
zaken op het complete gebied van het aansprakelijkheids- en 
verzekeringsrecht, met een focus op letselschade. In juni 2022 
rondde Marloes de Grotius ‘Personenschade’ opleiding cum 
laude af.
  
Mariëlle Goemans is op 1 februari in dienst getreden als 
Senior Strategic Relationship Manager bij HDI Global. Mariëlle 
komt bij Zego Nederland vandaan waar zij Senior Broker Sales 
Manager was. Zij wordt de verbindende schakel tussen HDI, de 
grotere distributiepartners en klanten. Doel is om de onder-
linge samenwerking nog meer te versterken.
 
Soner Calim is sinds 1 februari teruggekeerd als senior 
underwriter bij het Marine underwriting team van Nationale-
Nederlanden Beurs. Soner is sinds 5 jaar in verschillende rollen 
actief binnen de co-assurantie markt. Bij Nationale-
Nederlanden Beurs houdt hij zich naast Marine underwriting 
bezig met projectmatige werkzaamheden binnen de afdeling. 
Naast zijn dagelijkse werkzaamheden als Underwriter maakt 
Soner sinds mei 2019 deel uit van het Bestuur van Young 
InSurance Nederland.
 
NIVRE Register-Expert Stefan van Zoggel is met ingang van 
1 februari als algemeen directeur toegetreden tot de directie 
van Q²-Schadeherstel & Calamiteiten. Stefan is mede-eigenaar 
en zal samen met algemeen directeur Mark Valentijn het 
bedrijf leiden. Stefan was voorheen werkzaam als bouwkundig 
schade-expert bij Hommeles Expertise.

Marlou Vredenbregt-Schellekens heeft na zeven jaar af-
scheid genomen van CED waar zij de afgelopen jaren Manager 
Forensic was. Marlou is inmiddels als toedrachtonderzoeker 
gestart bij Achmea. Haar functie bij CED is overgenomen door 
Manfred Mulder.

Lee Taylor is per 1 januari aangesteld als nieuwe CEO Benelux 
& Nordics bij Allianz Partners Benelux & Nordics. Lee Taylor 
startte zijn carrière bij de groep in 2006 als Head of War-
ranty & Service Programmes en heeft sindsdien een aantal 
management functies bekleed, met name op salesgebied. 

Ineke Hebers is op 1 februari als Claims Consultant gestart bij 
Marsh. Ineke heeft ruime ervaring in de letselschade branche 
en maakte de overstap vanuit Van Ameyde Group.

Sjoerd Zijlstra is per 1 februari 2023 vertrokken als CEO bij 
Anker Insurance Company. Na 15 jaar vol overtuiging aan 
de uitbouw van Anker gewerkt te hebben gaat Sjoerd zijn 
bakens verzetten. Per 1 februari bestaat de directie van Anker 
Insurance Company uit: Annemiek van Dijk - Bos (Managing 
Director), Norbert Schuur (Financial Director) en Joris Bos 
(Technical Director).



DUURZAAM
AFHANDELEN VAN WATERSCHADE

Wateroverlast kan voor enorme schade zorgen. Maar veel 

van deze schade kan beperkt worden door tijdig de hulp 

van Trition Droogtechniek in te schakelen. Met onze 

droogtechnieken zetten we in op het beredderen van de 

inboedel en opstal. Door het professioneel drogen van 

vloerafwerkingen zoals tapijt en parket voorkom je dat 

deze vervangen dienen te worden. Zo gaan we met zijn 

allen duurzamer om met onze materialen.

Meer informatie: Trition.nl/schademagazine

Diensten van Corocor:

➥ Salvage na calamiteiten

➥  Projectcoördinatie

➥  Droging (vriesdrogen archieven, vacuümdrogen, ruimtedroging, ontvochtigen) na waterschade

➥  Industriële en maritieme reinging

➥  Brand- en roetreiniging (ESD gecontroleerde ruimten aanwezig)

➥  Data Recovery en Erasure

➥  Preventief en Maintenance

➥  NEN 1010 en 3140 keuringen

➥  Ontgeuring

➥  Chlorideneerslag metingen / zuurmetingen

➥  Vochtmetingen / RVS metingen

Hulp nodig

bij brand- en

waterschade?

Bel Corocor!
0800 267 6 267

Het reinigen en reconditioneren van elektrische, 

elektronische en mechanische apparatuur na brand-, 

water-, chemische schade en productievervuiling

U kunt bij ons 

365 dagen 

per jaar en 

24 uur per dag

terecht!

Hoofdkantoor: Hermes 4 | 8448 CK Heerenveen | T: +31(0)513 767283 |  info@corocor.nl | www.corocor.nl

Nevenvestiging: Heemskesweg 4A | 9936 HG Delfzijl | T: +31(0)596 792004 |  F: +31 (0)513 767284 | M: +31(0)6 50122336 | info@corocor.nl |www.corocor.nl

PARTIJGOEDEREN 
met brand- of waterschade?

Al meer dan 70 jaar specialiseert Timco Trading zich in het opkopen en verkopen 
van partijgoederen. Door onze interesse in vrijwel alle producten op het gebied 
van food en non food weten reeds vele relaties Timco te vinden.

 Beste prijs
 Ontzorging door financiële zekerheid
 Binnen 24 uur gehele logistieke afhandeling

Maak kennis met een gepassioneerd bedrijf.
Maak kennis met een innovatieve handelspartner.
Maak kennis met Timco Trading.

Geen probleem, wij lossen het voor u op!

Dé Meerwaarde bij schades en faillissementen! 

Timco Trading B.V.
Petunialaan 4
5582 HA Aalst-Waalre 
Nederland

t.  +31(0)40-2213433
m. +31(0)6-53404947
e. info@timcotrading.nl
i.  https://timcotrading.nldé meerwaarde bij schades en faillissementen

14:00 uur

 Schademelding

07:00 uur

 Start logistieke proces 

17:00 uur

 Gunning

17:00 uur

 Missie voltooid

16:00 uur

 Inschrijving
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Maurick Schellekens is per 1 april door 
Nationale- Nederlanden benoemd tot CEO van 
Movir. De individuele arbeidsongeschiktheids-
verzekeraar uit Nieuwegein maakt deel uit van 
Nationale-Nederlanden Schade & Inkomen. 
Schellekens was de afgelopen 5 jaren CEO van 
NN Tsjechië. Hij wordt opgevolgd door Yoram 
Schwarz.

Willem de Beurs heeft per 1 januari de CED-
organisatie verlaten na een periode van meer 
dan 42 jaar en gaat nu als zelfstandig schade-
expert verder onder de naam van Bergen 
Expertise. Voorheen was hij in meerdere 
managementfuncties werkzaam binnen CED 
Expertise en CED Repair.
 
Eric van der Wolk, oprichter en partner van 
Business Case Entrepreneurs (BCE), heeft zijn 
aandelen verkocht en gaat verder als interim-
mer, gespecialiseerd in CIO/IT-management en 
programmamanagement. Vanaf 1 januari jongst-
leden is hij als interim Head of Transformation & 
IT (CIO/CTO) verbonden aan Dirkzwager.
  
Floris Mollema maakte per 1 februari de over-
stap naar EMN waar hij zich als Senior Schade 
Expert bezig gaat houden met het behandelen 
van aansprakelijkheidsschades. Daarnaast gaat 
hij een rol vervullen bij de regresafdeling. Floris 
Mollema komt bij Crawford & Company van-
daan, waar hij bijna zeven jaar heeft gewerkt.
 
François van Heugten is op 6 februari gestart 
als Chief Commercial & Operations Officer 
(CCOO) van ABN AMRO Verzekeringen. Als 
statutair directeur komt hij in het management-
team en zal hij verantwoordelijk zijn voor zowel 
de operationele als commerciële activiteiten. 
Met zijn ruim 22 jaar ervaring bij ABN AMRO 
Bank beschikt hij over waardevolle kennis op het 
gebied van commercie en operatie. 

Edwin van der Lee is als projectleider de nieuwe 
versterking van het Herstelpartner team. Edwin 
heeft meer dan tien jaar ervaring in de bouw, 
aangevuld met een breed scala aan bouw-
kundige kennis. Zijn kennis zal nuttig zijn voor 
het werk bij Herstelpartner. Zijn kennis zal ook 
gedeeld worden met het team.

Peter den Dekker neemt na meer dan 40 jaar 
diverse topfuncties bekleed te hebben in de 
verzekeringsbranche een pauze. De voormalig 
voorzitter van NARIM en FERMA heeft een sab-
batical leave aangekondigd. In mei al droeg hij 
zijn functie als Head of Insurance & Risk Manager 
van Philips over aan Pim Moerman.
  

Wil je bij jouw volgende transfer ook vermeld worden in 
het SCHADE magazine? 

Stuur jouw (pers)bericht met foto naar onze redactie: 
redactie@schade-magazine.nl. 

volg ons ook op twitter en facebook: 
www.twitter.com/schademagazine

www.facebook.com/schademagazine

Mart Wagenaar is gestart als bouwkundig 
schade-expert op de afdeling Property Project 
van DEKRA Claims and Expertise. Hij zal voor-
namelijk werkzaam zijn in het noorden van het 
land.
 
Fokke Visser (boven) & Junny Hyman (be-
neden), zijn de twee nieuwe medewerkers 
van Expertisebureau McLarens. Fokke Visser is 
begonnen bij de vakgroep Personenschade. 
Hij heeft ervaring in de letselschadebranche 
als belangenbehartiger en aan WA-zijde. Junny 
Hyman is gestart bij de vakgroep Internationaal. 
Hij heeft een achtergrond als vliegtuigmonteur 
en ervaring als schade-expert bij een verzeke-
raar en een verzekeringsmakelaar.

  
Rosalinde Montulet versterkt sinds februari 
2023 het team Verzekeringen & Aansprakelijk-
heid van Kennedy Van der Laan. De afgelopen 
jaren werkte zij als advocaat bij Nysingh, waar zij 
zich specialiseerde in verzekering, aansprakelijk-
heid, logistiek en transport. Bij Kennedy Van der 
Laan zal Rosalinde zich in het bijzonder bezig-
houden met materiële (technische) schades, in 
relatie tot verschillende verzekeringspolissen 
(AVB, Property, BA, CAR etc.).
 
René van de Ven, International Insurance 
Manager bij Koninklijke BAM Groep nv, heeft 
het vak verlaten. Na 47 jaar werkzaam te zijn 
geweest in de verzekeringsbranche is hij op 1 
februari 2023 met pensioen gegaan.
 
Stephan Griffioen is per februari gekozen als 
de leider van de BOVAG-afdeling Schadeherstel-
bedrijven na een gezamenlijk wervingstraject 
tussen FOCWA en BOVAG. Stephan is begin 
februari begonnen, wat hem de kans gaf zowel 
bij BOVAG als bij FOCWA twee maanden mee 
te draaien, zodat hij van meet af aan een goede 
bijdrage zal kunnen leveren aan de zachte 
landing van de FOCWA-bedrijven bij BOVAG en 
de ontwikkeling van de afdeling.
 
Anita Buwalda NIVRE-re is begin 2023 onder de 
naam Buwalda Letselschade haar eigen bureau 
gestart. Zij is lange tijd werkzaam geweest bij 
de Politie Nederland, laatstelijk als senior jurist 
binnen het team Beroepsrisico, waarna zij korte 
tijd verbonden was aan Centramed. 
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SCHADEHERSTEL
Het proces ligt 

nooit stil

KUNSTBEREDDERING
Cursus inzicht in behandelingen 
bij schade van erfgoed en kunst

SCHADE-EXPERTISE
Wat maakt een 

‘expert unique’?
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Proactieve oplossingen die uw 
bedrijf in beweging houden

Amersfoort  |  Rotterdam  |  T +31 (0)33 453 50 30

Het Priority Response-programma van AREPA is ontworpen om 
bedrijven te ondersteunen vóór- en nadat zich een calamiteit voordoet.
Ons programma is op maat gemaakt om een totaal herstel te 
garanderen. Dit doen wij door middel van innovatieve oplossingen die 
de apparatuur uiteindelijk volledig herstellen, terwijl de 
bedrijfsonderbreking tot een minimum wordt beperkt. Door deel te 
nemen aan ons programma, neemt u de gepaste 
voorzorgsmaatregelen en heeft u een calamiteitenplan voor als er zich 
een calamiteit voordoet.

Voor meer informatie over het Priority Response Program van AREPA, 
stuur een e-mail naar arepa@arepa.nl of bezoek onze website op 
www.arepa.nl.

HERSTELDESKUNDIGEN SLAAN 
EEN BRUG

Opleidingsspecial


